
دانشگاه علوم پزشکی تبریز از دانشگاه های برجسته ی کشور

طرح تحول نظام سالمت دوساله شد
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فصلنامه خبری دانشگاه علوم پزشکی تبریز



بــی تــو ای دل نکنــد اللــه بــه بــار آمــده باشــد
مــا در ایــن گوشــه زنــدان و  بهــار آمــده باشــد
چــه گلــی گــر نخروشــد بــه شــبش بلبــل شــیدا
چــه بهــاری کــه گلــش همدم خــار آمده باشــد
بــه در خانــه پیشــین مــا  از  بــی خبــر  نکنــد 
باشــد آمــده  یــار  زمرمــه  و  غــزل  بــه ســراغ 
از دل آن زنــگ کــدورت زده باشــد بــه کنــاری
باشــد آمــده  کنــار  آزرده  دل  ایــن  بــا  بــاز 
ــه قهــر از ســر ماهــم ز ســر مهــر ــه ب ــو رفت ــار ک ی
شــرط یــاری کــه بــه پرســیدن یــار آمــده باشــد
الله خواهم شدنش در چمن و باغ که روزی
بــه تماشــای مــن آن اللــه عــذار آمــده باشــد
شهریار این سر و سودای تو دانی به چه ماند
روز روشــن که به خواب شــب تار آمده باشــد

استاد شهریار



   فصلنامه بهار95

2   فصلنامه زمستان94

73

  در این شـماره می خوانید    

کشــور از رونــد بازســازی بیمارســتان امــام  کشــور درتبریــز  / بازدیــد نماینــدگان بنیــاد برکــت حضــرت امــام )ره(  کــز ســامت جامعــه در حاشــیه شــهرها همزمــان بــا سراســر  افتتــاح پایگاه هــا ومرا
ــا  کلنگ زنــی مدرن تریــن ســاختمان معاونــت بهداشــتی مراســم افتتــاح تخت هــای مراقبــت ویــژه همزمــان ب خمینــی میانــه / معارفــه ی رییــس جدیــد بیمارســتان باقرالعلــوم شهرســتان اهــر 
کــز بهداشــتی تبریــز تــا ســال 97  /ســفر  کشــور /  چــاپ بیــش از 80 مقالــه توســـــــــط اســاتید و دانشــجویان دانشـــــــــــکده مـــــــــدیریت و اطاع رســانی پزشــکی / تجهیــز و بازســازی تمامــی مرا سراســر 
کشــور  / انجــام اولیــن پیونــد مغــز اســتخوان در آذربایجان شــرقی / تحویــل 50 دســتگاه آمبوالنــس  وزیــر بهداشــت بــه اســتان آذربایجان شــرقی / رتبــه چهــارم دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز در 
جدیــد بــا حضــور وزیــر بهداشــت و درمــان / افتتــاح مرکــز تصویربــرداری بیمارســتان امــام رضــا )ع( بــا حضــور وزیــر /  عیــادت وزیــر بهداشــت از دو جانبــاز قطــع نخــاع  / افتتــاح بخــش خــون و 
کــودکان تبریــز / برگــزاری چهارمیــن جلســه هیــات امنــای دانشــگاه / بازدیــد هیــأت بــورد بهداشــت محیــط وزارت بهداشــت از دانشــکده بهداشــت / بازدیــد اعضــای بــورد  انکولــوژی بیمارســتان 

کنونــی نشــان مــی دهــد دانشــگاه رو بــه رشــد بــوده اســت / ... تخصصــی علــوم و صنایــع غذایــی از دانشــکده ی تغذیــه و علــوم غذایــی تبریــز / رتبــه 

نشانی دبیرخانه: تبریز- انتهای خیابان گلگشت-سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تبریز- حوزه ریاست دانشگاه - روابط عمومی
پست الکترونیک: Ravabetomomi@tbzmed.ac.ir آدرس تارنما: tbzmed.ac.ir /  شماره پیام کوتاه : 30008677 /تلفکس:  33355941

دیــدار نــوروزی دکتــر صومــی و اعضــای هیئــت رئیســه دانشــگاه بــا خانــواده دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز  / حضــور رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز در خانــه ســالمندان بــه مناســبت هفتــه 
کســب رتبــه پیشــتاز در مدیریــت عملکــرد معاونــت توســعه ومنابــع دانشــگاه /  ضــرورت تــاش بــرای حفــظ و ارتقــای جایــگاه ایــران در حیطــه هــای مختلــف دانــش در منطقــه و  ســامت /  
ــم نامه همــکاری  ــز / امضــاء تفاهـ ح تحــول نظــام ســامت دو ســاله شــد /  نواختــه شــدن زنــگ ســامت در مــدارس تبری ــی ویــژه مدیــران دانشــگاه /  طــر جهــان / دوره آموزشــی مدیریــت مال
ســه جانبه بیــن معاونت هــای بهداشــت، تحقیقــات و فنــاوری و مرکــز تحقیقــات مدیریــت خدمــات بهداشــتی درمانــی دانشـــگاه علــوم پزشــکی تبریــز/ معدوم ســازی موادغذایــی غیراســتاندارد 
کشــوری در حــوزه ســامت/ افتتــاح خانــه بهداشــت روســتای عیش آبــاد بــا حضــور معــاون اســتاندارو فرمانــدار  کمــدی  و تاریخ گذشــته درشهرســتان میانــه/ برگــزاری اولیــن جشــنواره اســتندآپ 
گاهانــه و هــدف دار اســت/ برگــزاری اولیــن جلســه شــورای  کوهپیمایــی بــه مناســبت هفتــه ســامت در تبریــز / دکتــر صومــی: خودمراقبتــی رفتــاری آ شهرســتان ویــژه مرنــد/ برگــزاری مراســم 

کارگاه پژوهــش در نظــام ســامت/  شناســایی و درمــان بــه موقــع زوج هــای نابــارور ضــروری اســت / ...  پژوهــش نظــام ســامت دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز/ برگــزاری اولیــن دوره 

   سخن سردبیر 

کاردان، فهیم و عالم دانشگاه علوم پزشکی تبریز همکاران و مدیران 
کـــرده  ســـنگینی نـــام دانشـــگاه پـــرآوازه ربـــع رشـــیدی را بـــر دوش خـــود احســـاس 
ـــوم  ـــر عل ـــر تاریخـــی ب ـــی و علمـــی خـــود ســـعی در تاثی ـــا امانـــت داری اســـامی، مل و ب

پزشـــکی منطقـــه و جهـــان دارنـــد.
افزایـــش شـــاخص های علمـــی و تعـــداد دانشـــمندان جهانـــی، ارتقـــاء جایـــگاه 
دانشـــگاه در توســـعه، درمـــان، آمـــوزش، بهداشـــت، دانشـــجویی، پژوهـــش و غـــذا 

دارو همـــه و همـــه حکایـــت از همـــت شـــبانه روزی الیـــق تقدیـــر همـــکاران دارد.
ـــکی و 33ســـالگی تاســـیس دانشـــگاه  ـــکده پزشـــــ ـــتانه 70ســـالگی دانشـــــــ در آســـــ
ـــن  ـــتاری ای ـــته پرس ـــل رش غ التحصی ـــن فار ـــالکی اولی ـــز و 100س ـــکی تبری ـــوم پزش عل
کلیـــه اســـاتید، همـــکاران و مخاطبیـــن عزیـــز دعـــوت می نماییـــم  دانشـــگاه از 
ــار تارخـــی اعـــم از عکـــس، فیلـــم، خاطـــره و اســـناد مکتـــوب در مـــورد قدمـــت  آثـ
دانشـــگاه را بـــه آدرس دبیرخانـــه نشـــریه)تبریز- انتهـــای خیابـــان گلگشت-ســـازمان 
مرکـــزی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز- حـــوزه ریاســـت دانشـــگاه - روابـــط عمومـــی(  ارســـال 
کننـــده در نشـــریه چـــاپ و در همایـــش ســـال بعـــد  نماینـــد تـــا بـــا ذکـــر نـــام ارســـال 

گیـــرد. ــرار  دانشـــگاه مـــورد بهره بـــرداری قـ

 مدیر  مسئول و سردبیر: 
دکتر سید جمال حسینی اقدم
مدیر اجرایی و رئیس هیئت تحریریه:
 رضا محمدی نسب
هیئت تحریریه: 
دکتر سید جمال حسینی اقدم، عزت اهلل 
سیاستی، صادق صادقی فر،علی همراهی،  رضا محمدی نسب،  بهزاد 
علیزاده، داود موسوی، امیرسینا فقیهی، فاطمه دایی، 
پروین جوادی، آمنه سلیمی، عسگر محمودی
عکاس: 
جواد عباسعلیزاده
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طراحی و صفحه آرایی: 
محمود سید مرتضوی
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کوه سهند -آذربایجان شرقی



فصلنامه ندای سالمت
شماره سوم - زمستان94



افتتاح پایگاه ها ومراکز سالمت جامعه
 در حاشیه شهرها همزمان با سراسر کشور درتبریز

گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم  بــه 
پزشــکی تبریــز، دکترمحمــد حســین صومــی 
در مراســم رونمایــی از برنامــه تحــول در حــوزه 
کــز ســامت جامعــه در  بهداشــت وافتتــاح مرا
ــر  ــت تدبی ــه دول ــان اینک ــا بی ــهرها ب ــیه ش حاش
بهداشــت  حــوزه  در  بزرگــی  کارهــای  امیــد  و 
علــی  گفــت:   اســت،  داده  انجــام  درمــان  و 
کار  روی  بــا   ، مالــی  عدیــده  مشــکات  رغــم 
ــاه 92  ــن م ــد از بهم ــر و امی ــت تدبی ــدن دول آم
عظیمــی  تحــول  و  یافــت  تغییــر  هــا  دیــدگاه 
شــد.  انجــام  درمــان  و  بهداشــت  حــوزه  در 
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز بــا بیــان 
اینکــه علــی رغــم تمامــی تنگناهــای موجــود 
بهداشــت  وزارت  هــا،  بودجــه  تامیــن  در 
ــت:  گف ــت،  ــته اس ــی داش ــیار خوب ــرد بس عملک
کــه تحــوالت حــوزه  دولــت متعهــد شــده اســت 
کــرده و اجــازه  بهداشــت و درمــان را مدیریــت 
کاری و عــدم رعایــت قوانیــن  کــم  گونــه  هیــچ 
تصویــب شــده را در بیمارســتان هــای ســطح 
کشــور نخواهــد داد. وی بــا اشــاره بــه اینکــه در 
گذشــته خانــه هــای بهداشــت  طــول 15 ســال 

بــا ســاختار مناســب ایجــاد نشــده بــود، افــزود: 
هــای  خانــه  تمامــی  گذشــته  ســال  دو  در 
بهداشــت اســتان تجهیــز شــد و بــا امکانــات 
کردنــد. وی  کار  و فضــای بهتــری شــروع بــه 
هــزار  یــک  از  اخیــر  دوســال  در  کــرد:  کیــد  تا
خانــه   85 اســتان،   بهداشــت  خانــه  دو  و 
ــا  بهداشــت تعمیــر شــدند و قــول مــی دهیــم ت
اوایــل ســال 96 ، حــدود 100 مرکــز بهداشــت 
افتتــاح  و  ســاخته  اســتان  در  را  درمانــی  و 
بــه  اشــاره  بــا  همچنیــن  صومــی  نماییــم. 
ــادآور  ــز ی ــال 2018 در تبری ــی س ــداد فرهنگ روی
ــز بهداشــتی  ک ــال 2018 تمامــی مرا ــا س شــد:  ت
کــرد.  در تبریــز را بازســازی و مجهــز خواهیــم 
معــاون طــب ســنتی وزارت بهداشــت، درمــان 
و آمــوزش پزشــکی هــم در راســتای حضــور در 
کــرد:  اظهــار  کــز  مرا ایــن  از  رونمایــی  برنامــه 
مصــوب  ســامت  پایگاه هــای  درصــد   75
خدمــات  ارائــه  جامــع  کــز  مرا درصــد   81 و 
ســامت در حاشــیه شــهرها فعــال شــده انــد 
در  نشــین  حاشــیه  جمعیــت  درصــد   95 و 
ــد. گرفتــه ان ــرار  ایــن برنامــه تحــت پوشــش ق

اینکــه  بیــان  بــا  خدادوســت  دکترمحمــود 
و  بهتریــن  از  یکــی  شــرقی  آذربایجــان 
ح  طــر اجــرای  در  هــا  اســتان  موفق تریــن 
تحــول نظــام ســامت در حــوزه بهداشــت بوده 
ح  طــر موثــر  و  موفــق  اجــرای  گفــت:  اســت، 
تحــول بــا  وجــود مشــکات موجــود در دوران 
ــی  ــی و همزبان ــا تعامــل و همدل ــم تنهــا ب تحری
همــه مقامــات اســتانی تحقــق یافتــه اســت. 
وی افــزود: در قانــون اساســی ایــران پرداختــن 
امــور پزشــکی و تامیــن  بــه حــوزه ســامت و 
زیرســاخت های الزم بــرای دسترســی عادالنــه 
مــردم بــه خدمــات بهداشــتی   و درمانــی مــورد 
کیــدات قانونــی  کیــد اســت امــا علــی رغــم تا تا
، همــواره ســامت در اولویــت هــای یازدهــم 
بــا  وی  اســت.  بــوده  کشــور  در  ســیزدهم  تــا 
کار آمــدن دولــت تدبیــر  بیــان اینکــه بــا روی 
و  دوم  اولویــت  در  ســامت  مســاله  امیــد  و 
ح تحــول  گرفــت، ادامــه داد: طــر ســوم قــرار 
عنــوان  بــه  انقــاب  از  پــس  ســامت  نظــام 
اتفاقــی نــادر در طــول تاریــخ خواهــد مانــد ایــن 
اتفــاق میســر نبــود مگــر بــه پشــتوانه مدیریــت 

پشــتوانه  و  وزیــر  کوشــی  ســخت  و  جهــادی 
دینــی و اعتقــادی مبنــی بــر اینکــه راه رســیدن 
بــه خــدا بــا خدمــت صادقانــه و بــی ریــا همــوار 
خواهــد شــد.وی اجــرای ایــن برنامــه را توجــه 
کــم درآمــد جامعــه دانســت  بــه قشــر فقیــر و 
گفــت: حــدود ســی ســال قبــل وقتــی نظــام  و 
بــود  افتــاده  راه  ای  شــبکه  خدمــات  ارائــه 
ارائــه  روســتاها  در  مطلــوب  نســبتا  خدماتــی 
نعمــت حداقلــی  از  شــهر  و حاشــیه  شــد  مــی 
حداقــل  و  بودنــد  محــروم  بهداشــت  حــوزه 
زیرســاخت هــای رفاهــی را نداشــتند امــا ایــن 
توجــه  امیــد  و  تدبیــر  در دولــت  مهــم  اتفــاق 
کــه قبــا مــورد غفلــت  بــه حاشــیه شــهر بــود 
گفتنــی اســت در خاتمــه ایــن  واقــع شــده بــود. 
مراســم ، مرکــز ســامت چشــم انــداز بــا حضــور 
دکترخدادوســت معــاون طــب ســنتی وزارت 
گیــر  کل بیماریهــای غیروا کوشــا مدیــر  ، دکتــر 
وزارت،رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز 
اســتانی  و  از مســوولین دانشــگاهی  برخــی  و 

بصــورت رســمی افتتــاح و رونمایــی شــد.
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بازدید نمایندگان بنیاد برکت حضرت امام )ره( کشور 
از روند بازسازی بیمارستان امام خمینی میانه

نماینــدگان بنیــاد برکــت امــام خمینــی )ره( از رونــد بازســازی بیمارســتان امــام خمینــی میانــه 
گــزارش روابــط عمومــی شــبکه بهداشــت ودرمــان میانــه :نماینــدگان بنیــاد  کردنــد. بــه  بازدیــد 
برکــت امــام خمینــی )ره( آقایــان : دکترابوحمــزه؛ مهنــدس شــعبانی بــا همراهــی مهنــدس صالحــی 
مدیــر طرحهــای عمرانــی دانشــگاه و دکترطاهــری مدیــر شــبکه ازعملیــات بازســازی بیمارســتان 
کار ابــراز خرســندی نمودنــد ؛گفتنــی اســت  کــرده و ازکیفیــت وپیشــرفت  امــام خمینــی میانــه بازدیــد 
بیمارســتان درحــال بازســازی امــام خمینــی )ره( میانــه 111 تختــه بــوده وبــا پیگیــری هــای ریاســت 
دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز بیــش از 90% پیشــرفت فیزیکــی داشــته ودرحــال تکمیــل اســت ، 
الزم بــه ذکــر اســت بنیــاد برکــت امــام خمینــی )ره( هزینــه هــای بازســازی آن را متقبــل شــده اســت.

معارفه ی رییس جدید بیمارستان باقرالعلوم 
شهرستان اهر

آقــای دکتــر ســعید محمــد زاده قره باغــی رییــس بیمارســتان باقــر العلــوم اهــر برگــزار 
کــه  گــزارش روابــط عمومــی شــبکه بهداشــت و درمــان اهــر ، در ایــن مراســم  شــد.به 
ــا حضــور دکتــر عبــادی قایــم مقــام معاونــت درمــان ، فرمانــدار، سرپرســت شــبکه  ب
ــزار  ــتان برگ ــی شهرس ــای دولت ــاد ه ــولین نه ــی از مس ــر و جمع ــان اه ــت و درم بهداش
شــد دکتــر نیــر پــور سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان اهــر ضمــن خیــر مقــدم گویی، 
توســط آقــای دکتــر عبــادی و فرمانــدار حکــم مســعولیت رییــس جدیــد بیمارســتان 
را ابــاغ نمود.گفتنــی اســت دکتــر ســعید محمــدزاده قــره باغــی بــه عنــوان رییــس 

جدیــد ایــن بیمارســتان معرفــی شــد.

کلنگ زنی مدرن ترین ساختمان معاونت بهداشتی
ــوم  گــزارش روابــط عمومــی دانشــکاه عل ــه  ــد مدرن تریــن ســاختمان معاونــت بهداشــتی دانشــگاه های ایــران خبــر داد. ب کلنگ زنــی محــل جدی ــز از  ــوم پزشــکی تبری معــاون بهداشــت دانشــگاه عل
کلنــگ زنــی ایــن ســاختمان بــا بیــان اینکــه مســاحت ســاختمان جدیــد معاونــت بهداشــت دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز بــا عرصــه، 14 هــزار متــر مربــع  پزشــکی تبریــز، جعفــر صــادق تبریــزی در حاشــیه 

کــه در پنــج طبقــه ســازه ای بــا بــرآورد اعتبــاری بالــغ بــر 17 میلیــارد تومــان ســاخته خواهــد شــد. کــرد: زیــر بنــای ایــن ســاختمان  8500 متــر مربــع مــی باشــد  اســت، اظهــار 
گرفتــه اســت در عــرض دو ســال تکمیــل شــده و در اختیــار دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز  کــه بــا پیمانــکاران صــورت  ح در ســه فــاز انجــام خواهــد شــد و بــا قراردادهایــی  وی افــزود: ســاخت ایــن طــر
کــه ســاخت آن بــا اعتبــار بالــغ بــر 4 میلیــارد و 200 میلیــون تومــان از امــروز آغــاز می شــود. بریــزی ادامــه داد: ایــن  ح،  تکمیــل ســازه ای اســت  کــرد: فــاز اول ایــن طــر کیــد  گرفــت. وی تا قــرار خواهــد 

کــه تمــام نیازهــای موجــود را پاســخگو خواهــد بــود. کامل تریــن مجموعــه در بیــن معاونت هــای بهداشــتی دانشــگاه های ایــران اســت  ســاختمان جــزو مدرن تریــن و 
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مراســم افتتــاح تخت هــای مراقبــت ویــژه همزمــان بــا سراســر کشــور بــا حضــور جمعــی از 
مقامــات اســتانی درمرکــز آموزشــی درمانــی الزهــراء تبریــز برگــزار شــد

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریز،قائــم مقــام رییــس دانشــگاه علوم پزشــکی 
تبریــز، بــا اشــاره بــه فرمایــش مقــام معظــم رهبــری در خصــوص اینکــه »خانــواده ی بیمــاران نبایــد بــه 
کــرد: در گذشــته در بیمارســتان های  جــز رنــج مریــض داری مشــکل دیگــری داشــته باشــند« اظهــار 
ــام  ــا اجرایــی شــدن طــرح تحــول نظ ــه ب ک ــود  ــاران ب ــر عهــده بیم ــان ب دولتــی تامیــن هزینــه ی درم
ســامت در جامعــه، شــاهد عملــی شــدن خواســته ی مقــام معظــم رهبــری در جامعــه هســتیم و  امــروز 
کبر  بیمارانــی کــه از بیمارســتان خــارج می شــوند غیر از مریــض داری دغدغه ی دیگــری ندارند. علی ا
طاهــر اقــدم، در مراســم افتتــاح تخــت  هــای مراقبــت ویــژه مرکــز آموزشــی درمانــی  الزهــراء، اظهــار کرد: 
کشــور مــا در  کــه امنیــت و اســتقال موجــود در  ایــن روز مقــارن اســت بــا ســالگرد عملیــات بــدر و خیبــر 
گونــه  ســایه جانشفشــانی های شــهدا در اینگونــه عملیات هــا بــه دســت آمــده اســت و مــا نیــز بایــد بــه 

کــه شــرمنده ی خــون شــهدا نباشــیم.  کنیــم   ای در راه خدمــت بــه کشــور تــاش 
کــردن  کــه تجهیــز  ح تحــول نظــام ســامت دارای بخش هــای مختلفــی می باشــد  وی افــزود: طــر
بیمارســتان ها بــه امکانــات پزشــکی یکــی از ایــن برنامه هاســت؛ در ایــن راســتا امــروز تعــداد 1714 
کشــور در 200 بیمارســتان و 50 دانشــگاه علــوم پزشــکی افتتــاح  کل  تخــت مراقبت هــای ویــژه در 
کــرد : مــردم مــا همیشــه پابــه  می شــود.   قائــم مقــام ریاســت دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز، اظهــار 
پــای انقــاب بوده انــد و بــرای حفاظــت از ایــن انقــاب بــا ارزشــترین چیزهــای خــود را در طبــق 
کثر تــاش خــود را برای  اخــاص قــرار داده و تقدیــم کشــور کردنــد؛ کــه وظیفــه مــا ایــن اســت کــه حدا
ایــن کشــور و مــردم انجــام دهیــم.  وی ادامــه داد: دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز تفاهم نامــه ای نیز 
کــه در  کــرده اســت،  بــا معاونــت درمــان وزارت بهداشــت، در جهــت تجهیــز بیمارســتان هــا منعقــد 
تــاش بــرای اجرایــی شــدن آن هســتیم تــا خدمــات بیشــتری را بــه مــردم ارائــه دهیــم.  طاهراقــدم 
ــد،  کردن ــاش  ــژه، ت ــتان بــه تخت هــای مراقبــت وی کــه در تجهیــز بیمارس کســانی  بــا قدردانــی از 
ــژه  ــای وی ــرار اســت تعــداد 232 تخــت مراقبت ه ــه داشــتیم ق ک ــزی  هایــی  ــق برنامه ری گفــت: طب
ــروز 72  ــود و ام ــاده ب ــی آم ــای فیزیک ــر فض ــت، از نظ ــداد 114 تخ ــن تع ــه از ای ک ــم؛  کنی ــی  را عملیات
کــه از ایــن 72 تخــت تعــدا 38 تخــت NICU در مرکــز آموزشــی درمانــی  تخــت آن افتتــاح می شــود  
الزهــرا تبریــز و 10 تخــت ICUمســمومیت در مرکــز آموزشــی درمانــی ســینا تبریــزو 24 تخــت ICU در 
کلیبــر، هادیشــهر، اســکو، هشــترود، اهــر، و میانــه در هرکــدام 4 تخــت  بیمارســتانهای شــهرهای 
میباشــد.  محمدحســین حســینی، رئیــس بخــشNICU  مرکــز آموزشــی درمانــی  الزهــرا در ایــن 
کــرد : بــا توجــه بــه اینکــه مرکــز آموزشــی درمانــی  الزهــرا مرکــز ارجاعــات بارداری هــای  مراســم اظهــار 
کــه تجهیــزات مراقبتــی ویــژه بــرای نــوزادان  ک اســتان آذربایجان شــرقی اســت؛ نیــاز بــود  خطرنــا
در ایــن بیمارســتان ایجــاد شــود.  وی ادامــه داد: تــا ســال 94، تعــداد 30 تخــت فعــال مراقبــت 

کــه نیازهــای اســتان را   هــای ویــژه ی نــوزادان در مرکــز آموزشــی درمانــی  الزهــرا وجــود داشــت 
گســترش داده شــوند؛ از ایــن رو بــا همــکاری معاونــت درمــان علــوم  کــه  کفــاف نمــی داد و نیــاز بــود 
کــه تعــداد تخت هــای ایــن بخــش بــه  کارشناســی شــده قــرار شــد  پزشــکی تبریــز بعــد از بررســی های 
کنــد.  وی افــزود: در ســایه حمایت هــای معاونــت درمــان دانشــگاه  حــدود 50 تخــت افزایــش پیــدا 
کــه فراهــم شــده اســت،  کــه ایــن فضــای جدیــد را بــا امکانــات جدیــدی  علــوم پزشــکی توانســتیم 
کنیــم و بتوانیــم نیــاز هــای اســتان را در زمینــه ی پوشــش درمانــی و مراقبتــی نــوزادان در  ایجــاد 
ــرا،  ــی الزه ــی درمان ــز آموزش ــش NICU مرک ــس بخ ــم.  رئی کنی ــن  ــی تامی ــی درمان ــز آموزش ــن مرک ای
ک دارنــد و  کــه مشــکات بــارداری خطرنــا کــرد: ایــن تجهیــزات مربــوط بــه بیمارانــی اســت  اظهــار 
همچنیــن بــرای نــوزادان نــارس مــورد اســتفاده قــرار خواهــد گرفــت، همچنین در گذشــته بــا کمبود 
کنیــم؛  کــه مجبــور می شــدیم دو نــوزاد را در یــک تخــت درمــان  ایــن نــوع تخت هــا مواجــه بودیــم 
ــژه ی  ــش مراقبــت وی ــزود: در بخ ــدارد.  وی اف ــزات دیگــر ایــن مشــکل وجــود ن ــا ایــن تجهی ــا ب ام
نــوزادان مرکــز آموزشــی درمانــی الزهــرا از آخریــن تکنولــوژی روز دنیــا در جهــت مراقبــت از نــوزادان 
کــه در جهــان موجــود اســت، در ایــن  بهره منــد هســتیم؛ و از آخریــن انکوباتورهــای پیشــرفته ای 
ــی  ــت خوب ــم مراقب ــا بتوانی ــد ت ــد می کن ــا را توانمن ــات م ــن امکان ــه ای ک ــم،  ــتفاده می کنی ــش اس بخ
کــرد: تمــام رویکــرد مراقبتــی مــا در ایــن بخــش ایــن اســت  از نــوزادان داشــته باشــیم.  وی اظهــار 
کشــور را می ســازند بتواننــد بــا مناســب ترین شــرایط در خدمــت جامعــه  کــه آینــده ی  ایــن نــوزادان 
باشــند و اینگونــه نباشــد کــه فقــط بــرای رهایــی آنهــا از بیمــاری تــاش کنیــم چــرا کــه تمام تــاش ما 
کــرد: بــرای ایــن تجهیــزات چهــار میلیــارد و  کامــل نــوزادان نــارس اســت.  حســینی عنــوان  ســامتی 
کــه شــامل 233 دســتگاه موردنیاز بــرای مراقبت هــای ویژه  300 میلیــون تومــان بــرآورد شــده اســت 
می باشــد و همچنین بخشــی از هزینه ی آن توســط مرکز آموزشــی درمانی الزهرا و بخشــی دیگر نیز 
توســط وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی هزینــه شــده اســت و همچنیــن خیریــن نیــز در 
ح ســطح بنــدی خدمــات پریناتــال  ایــن خصــوص کمک هــای زیــادی کرده انــد.  وی بــا ارائــه ی طــر
کــرد: ســطح بنــدی پریناتــال از 20 هفتــه اول بــارداری شــروع  در اســتان آذربایجــان شــرقی، اظهــار 
کشــورها در  شــده و تامــاه اول عمــر نــوزاد را شــامل مــی شــود، دوران بســیار حساســی اســت و تمامــی 
خصــوص مراقبــت از مــادران و نــوزادان در ایــن زمــان، برنامه ریزی هــای زیــادی می کننــد.  رئیــس 
کــرد: تیمــی از طــرف ســازمان یونیســف در ســه  بخــش NICU مرکــز آموزشــی درمانــی الزهــرا، اظهــار 
مرکــز آموزشــی درمانــی الزهــراء تبریــز، مهدیــه تهــران و حافظیــه ی شــیراز در حــال فعالیــت هســتند 
کــه هرچنــد وقــت یکبــار بــرای آمــوزش هــای تخصصــی بــه ایــن ســه بیمارســتان می رونــد؛ کــه دو بار 

بــه مرکــز آموزشــی درمانــی الزهــرا آمــده انــد و در بهــار ســال 95 نیــز مجــددا خواهنــد آمــد.  
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دکتر شبستری در مراسم افتتاح تخت های مراقبت ویژه: 
یکی از اقدمات مهمی که دولت تدبیر و 

امید در حوزه ی درمان و سالمت انجام داده 
است اجرای »طرح تحول نظام سالمت«است 
بایــد  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  آذربایجان شــرقی  اســتاندار  امنیتــی  و  سیاســی  معــاون 
گانــه محکــم باشــد،  همدلــی و همــکاری بیــن تمامــی نهادهــا و همچنیــن قــوای ســه 
کــه  کثــری خــود در پــای صندوق هــای رای نشــان دادنــد  گفــت: مــردم بــا حضــور حدا
کشورشــان را رقــم می زننــد و همچنیــن مــردم بــا انتخــاب خــود  خودشــان سرنوشــت 
کــه در خــرداد  کــه پشــتیبان و حامــی همــان مســیری هســتند  بــه همــه نشــان دادنــد 
گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز،  کــرده بودنــد. ه  92 انتخــاب 
دکترشبســتری در مراســم افتتــاح تخت هــای مراقبــت ویــژه نــوزادان مرکــز آموزشــی 
کــه امــروز در جامعــه برقــرار  کــرد: تمامــی پیشــرفت ها و امنیتــی  درمانــی  الزهــرا، اظهــار 
کــه جــان خــود را به خاطــر امنیــت و حفاظت  اســت، نتیجــه ی خــون شــهیدانی اســت 
کــه امــروز در جامعــه از  کردنــد. وی افــزود: آرامشــی  از جمهــوری اســامی ایــران فــدا 
کــم اســت، نتیجــه تصمیمــات عاقانــه  لحــاظ سیاســی، اقتصــادی، اجتماعــی و.. حا
کــه امیــد را بــه قلــب مــردم، مســئوالن و  و تاش هــای دولــت تدبیــر و امیــد اســت 

کــرده اســت. جامعــه برگردانــده اســت و جامعــه را از نوســانات قیمتــی رهــا 
کـــه دولـــت تدبیـــر و امیـــد در حـــوزه ی  دکترشبســـتری افـــزود: یکـــی از اقدمـــات مهمـــی 
کـــه  ح تحـــول نظـــام ســـامت« اســـت  درمـــان و ســـامت انجـــام داده اســـت اجـــرای »طـــر
ـــه دفترچـــه  گون کـــه فاقـــد هـــر  توســـط آن بخـــش عظیمـــی از قشـــر آســـیب پذیر جامعـــه 
درمانـــی بودنـــد بـــا پرداخـــت »ســـه الـــی شـــش« درصـــد از هزینه هـــای درمانـــی فقـــط 
در فکـــر درمـــان شـــدن بیمارشـــان هســـتند و نگرانـــی از بابـــت پرداخـــت هزینه هـــای 
ح تحـــول نظـــام ســـامت  گفـــت: بـــا اجـــرای طـــر بیمارســـتان ندارنـــد. دکترشبســـتری 
بســـیاری از بیمارســـتان ها بـــه امکانـــات جدیـــدی مجهـــز شـــده اند؛ و همچنیـــن 
کـــه یکـــی از بـــرکات حضـــور دولـــت تدبیـــر  کـــز زیـــادی ســـاخته و بازســـازی شـــده اند،  مرا
و امیـــد اســـت و مـــا نیـــز وظیفـــه داریـــم در خدمت رســـانی بـــه مـــردم تمـــام تـــاش 
کار ببندیـــم. وی ادامـــه داد: دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی بـــا وجـــود اینکـــه  خـــود را بـــه 
ـــغ بـــر 196 میلیـــاردی، بـــه دولـــت فعلـــی تحویـــل داده  ـــا بدهـــی بال در دوســـال قبـــل، ب
ـــا وجـــود تمامـــی مشـــکات  کـــه مشـــاهده می شـــود ایـــن دانشـــگاه ب شـــد امـــا همچنـــان 
و بـــا تاش هـــای خـــود فعالیت هـــا و اقدامـــات بزرگـــی را انجـــام داده اســـت. وی 
بـــا ابـــراز اینکـــه روزهـــای خوبـــی در انتظـــار مـــردم ماســـت، افـــزود: یکـــی از نیازهـــای 
 )ICU(ـــژه ـــزات مراقبـــت وی ـــه تجهی ـــا مجهـــز شـــدن بیمارســـتان ها ب ـــی اســـتان م حیات
کـــه امـــروز شـــاهد تجهیـــز بخشـــی از بیمارســـتان ها بـــه ایـــن نیـــاز حیاتـــی  می باشـــد؛ 
ـــوند. ـــران ش ـــز جب ـــتی ها نی کاس ـــر  ـــود دیگ ـــم ب ـــاش خواهی ـــن در ت ـــم و همچنی ـــده ای ش

تجهیز و بازسازی تمامی مراکز بهداشتی تبریز تا سال 97  
کـــرد: در دوســـال  ـــز اظهـــار  ـــوم پزشـــکی تبری رئیـــس دانشـــگاه عل
اخیـــر از یکهـــزار و دو خانـــه بهداشـــت دراســـتان،  85 خانـــه 
بهداشـــت تعمیـــر شـــدند و قـــول مـــی دهیـــم تـــا اوایـــل ســـال 
اســـتان  در  را  درمانـــی  و  بهداشـــت  مرکـــز   100 حـــدود   ،96
عمومـــی  روابـــط  گـــزارش  بـــه  کنیـــم.   افتتـــاح  و  ســـاخته 
ـــز، دکترمحمـــد حســـین صومـــی  ـــوم پزشـــکی تبری دانشـــگاه عل
در  ســـامت  نظـــام  تحـــول  برنامـــه  از  رونمایـــی  مراســـم  در 
کـــز ســـامت جامعـــه در حاشـــیه  حـــوزه بهداشـــت وافتتـــاح مرا
ــت  ــه دولـ ــان اینکـ ــا بیـ ــور بـ کشـ ــر  ــا سراسـ ــان بـ ــهرها همزمـ شـ
کارهـــای بزرگـــی در حـــوزه بهداشـــت و درمـــان  تدبیـــر و امیـــد 
گفـــت:  علـــی رغـــم مشـــکات عدیـــده  انجـــام داده اســـت، 
کار آمـــدن دولـــت تدبیـــر و امیـــد از بهمـــن مـــاه  مالـــی ، بـــا روی 
92 دیـــدگاه هـــا تغییـــر یافـــت و تحـــول عظیمـــی در حـــوزه 
بهداشـــت و درمـــان انجـــام شـــد.  وی ادامـــه داد: قبـــل از 
ح تحـــول نظـــام ســـامت در دانشـــگاه  اجرایـــی شـــدن طـــر
بـــه  بودیـــم،  برخـــی مســـائل  هـــا شـــاهد  بیمارســـتان  و  هـــا 

کـــه وقتـــی بیمـــاری فـــوت می کـــرد و خانـــواده اش  طـــوری 
تـــوان ترخیـــص وی را نداشـــتند فشـــار زیـــادی بـــر آنـــان وارد 
ــته  ــان را جـــدای از بهداشـــت ندانسـ مـــی شـــد.  صومـــی درمـ
کـــرد:  بـــا برنامـــه ریـــزی هـــای انجـــام شـــده تحـــول  و اظهـــار 
ــاده اســـت.  ــاق افتـ ــان اتفـ ــوزه بهداشـــت و درمـ جـــدی در حـ
اینکـــه  بیـــان  بـــا  تبریـــز  پزشـــکی  علـــوم  دانشـــگاه  رئیـــس 
علـــی رغـــم تمامـــی تنگناهـــای موجـــود در تامیـــن بودجـــه 
داشـــته  خوبـــی  بســـیار  عملکـــرد  بهداشـــت  وزارت  هـــا، 
تحـــوالت  کـــه  اســـت  شـــده  متعهـــد  دولـــت  گفـــت:  اســـت، 
کـــرده و اجـــازه هیـــچ  حـــوزه بهداشـــت و درمـــان را مدیریـــت 
کاری و عـــدم رعایـــت قوانیـــن تصویـــب شـــده را  کـــم  گونـــه 
کشـــور نخواهـــد داد.  وی بـــا  در بیمارســـتان هـــای ســـطح 
گذشـــته خانـــه هـــای  اشـــاره بـــه اینکـــه در طـــول 15 ســـال 
بهداشـــت بـــا ســـاختار مناســـب ایجـــاد نشـــده بـــود، افـــزود: 
گذشـــته تمامـــی خانه هـــای بهداشـــت اســـتان  در دو ســـال 
کار  تجهیـــز شـــد و بـــا امکانـــات و فضـــای بهتـــری شـــروع بـــه 

کـــرد: در دوســـال اخیـــر از یـــک هـــزار و  کیـــد  کردنـــد.  وی تا
تعمیـــر  بهداشـــت  85 خانـــه  اســـتان،   بهداشـــت  دو خانـــه 
شـــدند و قـــول مـــی دهیـــم تـــا اوایـــل ســـال 96 ، حـــدود 100 
مرکـــز بهداشـــت و درمانـــی را در اســـتان ســـاخته و افتتـــاح 
نماییـــم.  صومـــی همچنیـــن بـــا اشـــاره بـــه رویـــداد فرهنگـــی 
ســـال 2018 در تبریـــز یـــادآور شـــد:  تـــا ســـال 2018 تمامـــی 
کـــز بهداشـــتی در تبریـــز را بازســـازی و مجهـــز خواهیـــم  مرا
پایـــان  در  تبریـــز  پزشـــکی  علـــوم  دانشـــگاه  رئیـــس  کـــرد.  
از نیـــروی انســـانی در دو  بـــه اســـتفاده مناســـب  بـــا اشـــاره 
ــد  ــای توانمنـ ــان هـ ــردن انسـ کـ ــر  گفـــت: درگیـ ــته  گذشـ ــال  سـ
ســـوق  گـــری  تولـــی  بـــه  گـــری  تصـــدی  از  را  دولـــت  کـــه 
انجـــام  گذشـــته  دوســـال  در  کـــه  بـــود  بزرگـــی  کار  دادنـــد، 
مرکـــز   ، مراســـم  ایـــن  خاتمـــه  در  اســـت  گفتنـــی  گرفـــت.  
بـــا حضـــور دکترخدادوســـت معـــاون  انـــداز  ســـامت چشـــم 
بیماریهـــای  کل  مدیـــر  کوشـــا  دکتـــر  و  وزارت  ســـنتی  طـــب 
گیـــر وزارت، بصـــورت رســـمی افتتـــاح و رونمایـــی شـــد. غیروا

چاپ بیـــــش از 80 مقاله توســـــــط اساتید و دانشجویان 
دانشـــــــــکده مـــــــدیریت و اطالع رسانی پزشکی

گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز، زکیـــه پیـــری در مراســـم تجلیـــل از  بـــه 
کارکنـــان دانشـــکده مدیریـــت و اطـــاع رســـانی پزشـــکی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی  دانشـــجویان و 
کلیـــه  گذشـــته  گفـــت: در طـــول یـــک ســـال  تبریـــز بـــا تشـــریح عملکـــرد ایـــن دانشـــکده در ســـال 94 
ــه  ــا جـــذب سـ پرونـــده هـــای ایـــن دانشـــکده بایگانـــی الکترونیکـــی شـــده اســـت. وی ادامـــه داد: بـ
عضـــو هیئـــت علمـــی در ســـال 94، تعـــداد اعضـــای هیئـــت علمـــی ایـــن دانشـــکده بـــه 18 نفـــر رســـیده 
اســـت. وی بـــا بیـــان اینکـــه بـــرای تاســـیس هفـــت رشـــته جدیـــد اقداماتـــی انجـــام دادیـــم، ابـــراز 
کـــرد؛ از مهـــر مـــاه ســـال آینـــده شـــاهد جـــذب دانشـــجو در ایـــن رشـــته هـــا توســـط دانشـــکده  امیـــدواری 
ــال  ــی در سـ ــزاری 4 همایـــش علمـ ــری از برگـ ــود. پیـ ــم بـ ــکی خواهیـ ــانی پزشـ ــاع رسـ ــت و اطـ مدیریـ
گفـــت: دانشـــکده مدیریـــت و اطـــاع رســـانی پزشـــکی بـــه عنـــوان تنهـــا مرجـــع  آینـــده خبـــر داد و 
از جدیدتریـــن شـــیوه های  بهره گیـــری  بـــا  تبریـــز  علـــوم پزشـــکی  مدیریـــت ســـامت  در دانشـــگاه 
کـــردن برنامه هـــای  علمـــی بـــا برنامـــه ریـــزی اســـتراتژیک در جهـــت عملیاتـــی نمـــودن و نهادینـــه 

اســـتراتژیک دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی و خدمـــات درمانـــی آمادگـــی دارد. 
گـــزارش؛ دانشـــکده مدیریـــت و اطـــاع رســـانی پزشـــکی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز  بـــر اســـاس ایـــن 
گســـترش دانشـــگاهها در ســـال 1391، در محـــل ســـاختمان دانشـــکده  پـــس از تصویـــب شـــورای عالـــی 
گردیـــد و فعالیتهـــای آن بـــه طـــور رســـمی از فروردیـــن ســـال  بهداشـــت و تغذیـــه تاســـیس و راه انـــدازی 
کتابـــداری و اطـــاع  ــروه هـــای مـــدارک پزشـــکی )فـــن آوری اطاعـــات ســـامت ( ،  گـ ــال  ــا انتقـ 1392 بـ
گـــروه آموزشـــی مدیریـــت خدمـــات بهداشـــتی درمانـــی و  رســـانی پزشـــکی از دانشـــکده پیراپزشـــکی و 
ــر  گردیـــد.  ایـــن دانشـــکده در حـــال حاضـ ــاز  انفورماتیـــک پزشـــکی از دانشـــکده بهداشـــت و تغذیـــه  آغـ
 ، کارشناســـی  آموزشـــی مدیریـــت خدمـــات بهداشـــتی درمانـــی در ســـه مقطـــع  گـــروه  شـــامل چهـــار 
ــع  ــانی پزشـــکی در مقطـ ــاع رسـ ــداری و اطـ کتابـ ــته  ــی Ph.D ،رشـ ــرای تخصصـ ــد و دکتـ ــی ارشـ کارشناسـ
کارشناســـی ناپیوســـته ، رشـــته فـــن آوری اطاعـــات  کارشناســـی ارشـــد ، رشـــته مـــدارک پزشـــکی در مقطـــع 
ــه  کـ ــت  ــای اسـ ــکده هـ ــی از دانشـ ــد و یکـ ــد میباشـ ــی ارشـ کارشناسـ ــی و  کارشناسـ ــع  ــامت در دو مقطـ سـ

میتوانـــد نقـــش اساســـی را در بهبـــود و ارتقـــای نظـــام مدیریتـــی حـــوزه ســـامت ایفـــا نمایـــد.
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سفر وزیر بهداشت به 
استان آذربایجان شرقی
دکتــر هاشــمی، وزیــر بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی،با  اســتقبال دکتــر جبــارزاده اســتاندار 
پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه  شــد.  تبریــز  وارد  آذربایجانشــرقی  اســتان 
تبریــز، دکترســید حســن هاشــمی در هشــتمین ســفر بــه اســتان آذربایجان شــرقی در مراســم جشــن 
کــه بــا حضــور دکترجبــارزاده اســتاندار،  مدیــران اســتان و دانشــگاهیان  پیــروزی انقــاب اســامی 
در تــاالر وحــدت دانشــگاه تبریــز برگــزار شــد حضــور یافتنــد.   دکتــر هاشــمی، مرکــز تصویربــرداری 
کــودکان را  امــام رضــا)ع(، بخــش مســمومیت هــای مرکــز ســینا و ســاختمان خــون و انکولــوژی 
کــرد و در ادامــه ســفر خــود در نمــاز جمعــه تبریــز،  پیــش از خطبــه هــا  ســخنرانی نمــود. افتتــاح  
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بازدید وزیر بهداشت از بیمارستان در حال ساخت 
مردانی آذر تبریـــــز

کــرد. وی پــس   وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی از بیمارســتان در حــال احــداث مردانــی آذر تبریــز بازدیــد 
کــرد: نهایــت  گــزارش آخریــن وضعیــت احــداث ایــن بیمارســتان توســط مردانــی آذر، خیــر تبریــزی اظهــار  از ارایــه 
کنیــم.  ــز  ــاه ایــن بیمارســتان را تجهی ــر از دو م کمت ــه پــس از اتمــام مراحــل ســاخت، در  ک تــاش خــود را می کنیــم 
جبــارزاده، اســتاندار آذربایجــان شــرقی نیــز افــزود: امیدواریــم قبــل از دهــه فجــر ســال 95، بتوانیــم ایــن بیمارســتان 

را وارد حــوزه بهداشــتی و درمانــی اســتان قــرار دهیــم.

دکترهاشمی، سخنران پیش از خطبه نمازجمعه تبریز 

حدود 11 میلیون نفر تحت پوشــش بیمه ســالمت قرار گرفته اند/ انقالب اســالمی تنها در ســایه 
وحــدت حفظ می شــود 

گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی  گردنــه هــای پــر پیــچ و خــم عبــور داد. بــه  وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی معتقــد اســت تنهــا در ســایه وحــدت می تــوان انقــاب اســامی را از 
کردنــد و بــه نوعــی مــا مدیــون  گفــت: مــردم تبریــز بــا قیــام خــود در 29 بهمــن ســال 56 شــعله هــای انقــاب را فــروزان  تبریــز، ســید حســن قاضــی زاده هاشــمی پیــش از خطبــه هــای نمــاز جمعــه تبریــز 
گرفــت، افــزود: پیــروزی انقــاب اســامی بــا رهبریــت امــام خمینــی)ره( و بــا  مــردم آذربایجــان هســتیم. وی بــا بیــان اینکــه انقــاب اســامی بــا هــدف »اســتقال، آزادی، جمهــوری اســامی« شــکل 
گرفــت و امــروزه بــه آن اهدافــش دســت یافتــه و همچنیــن توفیقــات زیــادی در عرصــه سیاســی، علمــی، فرهنگــی و... دســت یافتــه اســت. وی بــا  اتــکا بــه باورهــای قلبــی مــردم بــه دیــن اســام شــکل 
کــره بــا ایــران نشســته  کشــورهای ابــر قــدرت دنیــا پــای میــز مذا کــه  کــرده اســت  گفــت: ایــران از نظــر سیاســی بــه قــدری رشــد  کشــور دنیــا در ناامــن تریــن منطقــه دنیاســت،  بیــان اینکــه ایــران امن تریــن 
کــه هیــچ تصمیــم منطقــه ای و فــرا منطقــه ای بــدون حضــور ایــران اتخــاذ نمــی شــود  کشــورهای سرنوشــت ســاز دنیاســت؛ بطــوری  کشــور را مــی پذیرنــد، همچنیــن ایــران جــزو  و خواســته هــای ایــن 
و ایــن هــا همــه نشــانگر توفیقــات ایــران در عرصــه سیاســی اســت. هاشــمی ادامــه داد: دفــاع از مســتضعفین و محرومــان از آرمــان هــای انقــاب اســامی اســت و امــروزه مــا از مــردم فلســطین دفــاع مــی 

کشــورمان و سیاســت هــای آن شــده اســت. کنیــم و ایــن رویکــرد جمهــوری اســامی ایــران، منجــر بــه عاقــه منــدی مردمــان دنیــا بــه 
کــه  ــود  کــرد: ارتقــای خدمــات ســامت از وعــده هــای انتخاباتــی دکتــر روحانــی ب ــادی دســت یافتــه ایــم، عنــوان  کنــون در حــوزه ســامت بــه توفیقــات زی ــه اینکــه هــم ا ــا اشــاره ب وزیــر بهداشــت ب
کل هزینــه و روســتاییان بــا پرداخــت  گرفتــه انــد و شهرنشــینان تنهــا بــا پرداخــت شــش درصــد  امــروزه خوشــبختانه محقــق شــده اســت و حــدود 11 میلیــون نفــر تحــت پوشــش بیمــه ســامت قــرار 
کار آمــدن دولــت تدبیــر و امیــد، بیــش از دو میلیــون متــر مربــع فضــای درمانــی نوســازی شــده،  کننــد. وی افــزود: بعــد از روی  کــز دولتــی، دریافــت مــی  کل هزینــه، خدمــات درمانــی از مرا ســه درصــد 
ح تحــول  ــان اینکــه 80 درصــد بیمــه شــدگان طــر ــا بی ــژه ای شــده اســت. هاشــمی ب ــز توجــه وی ــم مــردم نی ــه تکری ــم و ب ــرده ای ک ــف اعــزام  ــه مناطــق مختل ــص ب 10 هــزار پزشــک عمومــی و متخص
کاهــش زایمــان ســزارین، تقویــت اورژانــس بیمارســتان هــا و نجــات  کــردن زایمــان طبیعــی،  کــرد: رایــگان  کمتــر از یــک میلیــون تومــات در مــاه دارنــد، عنــوان  کــه درآمــد  ســامت، افــرادی هســتند 
کاهــش  گفــت: علــی رغــم  ــا بیــان اینکــه دیگــر اقتصــاد مــا وابســته بــه نفــت نیســت،  کشــور در حــوزه ســامت اســت. وی ب جــان هــزاران بیمــار از طریــق آمبوالنــس هوایــی از دیگــر توفیقــات اخیــر 
کــه ایــن نشــانگر برنامــه ریــزی دقیــق دولــت و توجــه بــه اقتصــاد مقاومتــی اســت. وزیــر بهداشــت بــا بیــان اینکــه هــر روز دولــت  گســترده تــر مــی شــود  درآمدهــای نفتــی، خدمــات دولــت روز بــه روز 
کــرد: بــه منظــور خدمــات رســانی هرچــه ســریعتر و بهتــر بــه مــردم، دیگــر منتظــر هفتــه دولــت و دهــه فجــر نمــی مانیــم و بــه محــض تمــام شــدن هریــک  تدبیــر و امیــد 22 بهمــن اســت، خاطرنشــان 
گفــت: همدلــی خوبــی بیــن  کنــم،  کــه بــه آذربایجــان شــرقی ســفر مــی  کنیــم. وی بــا بیــان اینکــه در طــول فعالیــت دولــت تدبیــر و امیــد، هشــتمین بــار اســت  از پــروژه هــا، ســریعا آن را افتتــاح مــی 
کنــون چندیــن پــروژه بــزرگ در حــوزه  کنــد و از دیــروز عصــر تا کــه روز بــه روز آذربایجــان شــرقی پیشــرفت مــی  مســئوالن ایــن اســتان وجــود دارد و زیــر ســایه همیــن فضــای مثبــت و صمیمــی اســت 
گیــردار  ــر وا ــه بیمــاری هــای غی ــه خاطــر دچــار شــدن مــردم ب ــر هــا ب گفــت: امــروزه بیشــتر مــرگ و می ــه سامتشــان شــد و  ــر بهداشــت خواســتار توجــه بیشــتر مــردم ب ــم. وزی ــرده ای ک ســامت افتتــاح 
گیــرد، از دچــار شــدن بــه چنیــن بیمــاری هایــی پیشــگیری  کیــد قــرار مــی  کــه مــدام از ســوی وزارت بهداشــت مــورد تا همچــون فشــار خــون، چاقــی و... اســت و مــردم بایــد بــا رعایــت برخــی نــکات 
کــرده و همیشــه در صحنــه باشــیم. کشورشــان را رقــم زننــد، از ایــن رو ضــروری وحــدت خــود را حفــظ  کــرد: ایــن انقــاب متعلــق بــه مــردم اســت و مــردم مــی تواننــد سرنوشــت  کیــد  کننــد.ّ هاشــمی تا

8

ی 
ها

داد
روی

 و 
ــار

ـــــــ
خبـ

ا
94

ن 
ستا

زم

9

ی 
اخبــــــــــار و رویدادها

ستان 94
زم

دوره جدید-شماره سوم - زمستان 94دوره جدید-شماره سوم - زمستان 94



دیدار دکترهاشمی با
 حضرت آیت اهلل شبستری 

کرد: وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اظهار 

 رتبه چهارم دانشگاه علوم پزشکی تبریز در کشور

ــود  ــرد: وزارت بهداشـــت، تمامـــی تـــاش خـ کـ ــراز  ــین ابـ ــیه نشـ ــردم حاشـ ــه مـ بـ
را در راســـتای توســـعه امکانـــات بهداشـــتی و افزایـــش توانمنـــدی مـــردم بـــه 
گرفـــت. هاشـــمی در بخـــش دیگـــری از ســـخنان خـــود افـــزود:  کار خواهـــد 
گیـــر  کشـــود ناشـــی از بیمـــاری هـــای غیروا 70درصـــد عامـــل مـــرگ و میرهـــا در 
صورتـــی  در  را  تبریـــز  پزشـــکی  علـــوم  دانشـــگاه  کـــرد:  اظهـــار  وی  اســـت. 
کـــه بیـــش از 170 میلیـــارد تومـــان، بـــر دوش  تحویـــل دکتـــر صومـــی دادیـــم 
ـــن  ـــراز ای ـــه ت ک ـــم  گویی ـــی  ـــار م ـــا افتخ ـــروز ب ـــبختانه ام ـــود. خوش ـــگاه ب ـــن دانش ای
کـــرد:  کشـــور، مثبـــت اســـت. وی ابـــراز  کثـــر دانشـــگاه هـــای  دانشـــگاه هماننـــد ا
ـــژه در  ـــه وی ـــز و ب ـــواده در تبری ـــک خان ـــاع و پزش ـــام ارج ـــتقرار نظ ـــبختانه اس خوش
مناطـــق حاشیه نشـــین تبریـــز بـــه بهتریـــن شـــکل ممکـــن در حـــال اجراســـت. 

آیـــت اهلل محســـن مجتهـــد شبســـتری در دیـــدار وزیـــر 
بهداشـــت، درمـــان و آمـــوزش پزشـــکی بـــا وی، اظهـــار 
گذشـــته وضـــع بســـیار نامطلوبـــی  کـــرد: در ســـال های 
جنـــازه  و  بـــود  کـــم  حا دولتـــی  بیمارســـتان های  در 
بیمارســـتان ها  ایـــن  در  کـــه  بی بضاعتـــی  افـــراد 
هزینه هـــای  نشـــدن  پرداخـــت  تـــا  می کردنـــد،  فـــوت 
گـــزارش روابـــط  بیمارســـتانی تحویـــل داده نمـــی شـــد. بـــه 
عمومـــی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــزوی ادامـــه داد: 
گرفتـــن جنـــازه افـــراد بـــی بضاعـــت  گاهـــی بـــرای تحویـــل 
از خیـــران دعـــوت بـــه مســـاعدت می کردیـــم ولـــی بـــا روی 
ح تحـــول  کار آمـــدن دولـــت تدبیـــر و امیـــد و اجـــرای طـــر
نظـــام ســـامت ایـــن مشـــکل بـــر طـــرف شـــده اســـت. 
آمـــدن  کار  بـــا روی  کـــرد:  کیـــد  تا آیـــت اهلل شبســـتری 
ـــه خدمـــات مناســـب در حـــوزه  ـــت تدبیـــر و امیـــد و ارای دول
بهداشـــت و درمـــان رضایت منـــدی مـــردم افزایـــش یافتـــه 
ح  اســـت و مـــا از وزیـــر بهداشـــت، در خصـــوص اجـــرای طـــر
تحـــول ســـامت و رفـــع مســـاله بیمـــه و همگانـــی شـــدن 

ح تحـــول  گفـــت: امیدواریـــم طـــر آن سپاســـگزاریم. وی 
ـــه  ـــود بودج کمب ـــد و  ـــداوم یاب ـــان ت ـــامت همچن ـــام س نظ
ح تاثیـــری  کاهـــش قیمـــت نفـــت در اجـــرای طـــر و یـــا 
آمـــوزش  و  درمـــان  بهداشـــت،  زیـــر  باشـــد.  نداشـــته 
پزشـــکی در ایـــن دیدارگفـــت: ســـال95، ســـال ارتقـــای 
ــراه افزایـــش  ــه همـ ــه بـ ــن وزارتخانـ ــات ایـ ــت خدمـ کیفیـ
عمومـــی  روابـــط  گـــزارش  بـــه  بـــود.  خواهـــد  نظـــارت 
دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز، ســـید حســـن قاضـــی 
ـــتری،  ـــد شبس ـــت اهلل مجته ـــا آی ـــدار ب ـــمی در دی زاده هاش
نماینـــده ولـــی فقیـــه در اســـتان بـــا اشـــاره بـــه اجـــرای 
کشـــور افـــزود:  ح تحـــول نظـــام ســـامت در  موفـــق طـــر
ایـــن اســـتان یکـــی از بهتریـــن و موفق تریـــن اســـتان ها 
اســـت. ســـامت  نظـــام  تحـــول  ح  طـــر اجـــرای  در 
وی افـــزود: عملکـــرد دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز، 
ح  ــر کان مطـ ــطح  ــی در سـ ــوی ملـ ــک الگـ ــوان یـ ــه عنـ بـ
علـــوم  دانشـــگاه  عملکـــرد  از  تقدیـــر  بـــا  وی  اســـت. 
ــی  ــتی و درمانـ ــات بهداشـ ــه خدمـ ــز در ارایـ ــکی تبریـ پزشـ

گرفتــن ایــن وزارتخانــه، هشــت هــزار  وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی بــا بیــان اینکــه موقــع تحویــل 
کشــور، تــراز منفــی  گفــت: در حــال حاضــر هیــچ یــک از دانشــگاه های علــوم پزشــکی  کســری داشــتیم،  میلیــارد 
کــه مشــکات زیــادی  گذشــته، دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز از جملــه دانشــگاه هایــی بــود  ندارنــد. در ســال هــای 
کشــور  کشــوری در بیــن دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی  داشــت ولــی در حــال حاضــر توانســته اســت رتبــه چهــارم 
ــی زاده  ــن قاض ــز، سیدحس ــکی تبری ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش ــط عموم ــزارش رواب گ ــه  ــد. ب ــاص ده ــود اختص ــه خ را ب
گفــت: هرچنــد جرقــه انقــاب اســامی از قــم آغــاز شــد ولــی شــعله  هاشــمی در جشــن بــزرگ فجــر انقــاب در تبریــز 
کهــن بــه  انقــاب توســط مــردم قهرمــان پــرور آذربایجــان و بخصــوص تبریــز روشــن تر شــد،تاریخ تمــدن ایــران 
گفتــه وی، قبــل از پیــروزی  ایــن خطــه افتخــار می کنــد و مــردم ایــران اســامی، مدیــون ایــن منطقــه هســتند. بــه 
گذاشــته می شــد و بــه  کــرده و اعتقــادات و باورهــای آنــان زیــر پــا  انقــاب اســامی، مــردم ایــران احســاس حقــارت 
کردنــد. وزیــر بهداشــت در ادامــه بــه تبییــن وضعیــت مســموم فرهنگــی و اجتماعــی دوران  همیــن دلیــل، انقــاب 
کردنــد  کــرد: قبــل از پیــروزی شــکوهمند انقــاب اســامی، مــردم احســاس مــی  حکومــت پهلــوی پرداخــت و اظهــار 
گفتــه وی انقــاب اســامی مــردم ایــران، شــبیه یــک معجــزه بــود و  کــه حکومــت آنــان، عامــل ابرقــدرت هاســت. بــه 
گذشــته، فــراز و نشــیب هــای زیــادی همچــون جنــگ تحمیلــی را بــا موفقیــت و پیــروزی پشــت  در طــول 37 ســال 
ــه  ــادی ب ــیار زی ــادی بس ــی و اقتص ــارات مال ــته، خس گذش ــه  ــک ده ــفانه در ی ــزود: متاس ــت. وی اف ــته اس گذاش ــر  س
کــه میــزان ایــن خســارات، بیشــتر از خســارات دوران جنــگ تحمیلــی بــود. قاضــی زاده هاشــمی بــا  کشــور وارد شــد 
گفــت: جانفشــانی هــای مــردم ایــران و قاطعیــت هــای امــام خمینــی  بیــان اینکــه ایــران، ژانــدارم منطقــه نیســت، 
ع  )ره( و رهبــر معظــم انقــاب اســامی، حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای )مدظلــه(، ایــران اســامی را بــه قــدرت بامنــاز
کــرات اخیــر جمهــوری  کــرده اســت. وی در بخشــی از ســخنان خــود بــا اشــاره بــه مذا جهانــی و منطقــه ای تبدیــل 
گــروه 5+1 ادامــه داد: واقعــا بایــد بــه عملکــرد وزارت خارجــه افتخــار کرد. وی در بخشــی  اســامی و کشــورهای عضــو 
کــه  از ســخنان خــود افــزود: بســیاری از علــوم، چــه قبــل و چــه پــس از اســام از ایــران بــه غــرب رفتــه اســت. در حالــی 
کشــور ایــران، قابــل مقایســه بــا هیــچ یــک  امــروزه مــا فقــط از بخشــی از آن هــا ارتــزاق می کنیــم. تعــداد دانشــمندان 
کشــورهای منطقــه نیســت. بــه عنــوان مثــال تعــداد دانشــمندان ایــران اســامی، بیــش از شــش برابــر دانشــمندان  از 
ــزوم تــاش تمامــی مســئوالن مربوطــه در راســتای افزایــش رفــاه اجتماعــی مــردم  ــر ل کشــور عربســتان اســت. وی ب
کشــور بــه عیــادت خــود از یــک قهرمــان  گســترش بیمه هــای اجتماعــی در  ــر ضــرورت  کیــد ب ــا تا کــرد. وی ب کیــد  تا
گفــت: هزینــه هــای هنگفــت درمــان و عــدم تــوان بیمــه بــرای تامیــن ایــن هزینــه هــا باعــث  کــرد و  ملــی اشــاره 
ــا ابــراز رضایــت از عملکــرد  کــه از طریــق فضــای مجــازی بــرای ایــن قهرمــان، پــول جمــع شــود. وی ب شــده اســت 
دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز از وجــود 230 هــزار متــر مربــع پــروژه در دســت احــداث در ایــن دانشــگاه خبــر داد و 
ح تحــول  ــران از اجــرای طــر ــش از 70 درصــد مــردم ای ــران، بی ــار ای ــی آم ــز مل ــزارش مرک گ ــه  ــا توجــه ب ــرد: ب ک ــار  اظه

ــا انتقــاد از نگــرش هــای سوسیالیســتی  نظــام ســامت، رضایــت دارنــد. وی ب
گــذاری در ســاخت  و اجــازه نــدادن بــه بخــش خصوصــی در راســتای ســرمایه 
ــگاه و بیمارســتان ادامــه داد: پســابرجام فرصــت بســیار مناســبی اســت  درمان
کــرد. نبایــد چنــدان  تــا در راســتای تحقــق ایــن مهــم بیــش از پیــش تــاش 
کــرد. قاضــی زاده هاشــمی بــه یکــی از دیدارهــای  گــوش  بــه حــرف ایــن و آن 
کــرد و  ــا مقــام معظــم رهبــری )مدظلــه( اشــاره  اخیــر اعضــای هیــات دولــت ب
کشــور را بــه هشــت درصــد  افــزود: حضــرت آقــا از دولــت انتظــار دارنــد رشــد 
گذشــته منفــی 6.8 درصــد بــود و در حــال حاضــر  برســاند. ایــن رقــم در دولــت 
کاری  گفــت: بایــد بــرای دوره پســابرجام  تقریبــا مثبــت دو درصــد اســت. وی 
گــذاری در ایــران را بــه ســرمایه  کــه امــن بــودن و ســود آور بــودن ســرمایه  کنیــم 
گــذاران بیــن المللــی نشــان دهیــم. وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی 
ح تحــول نظــام ســامت  در پاســخ بــه انتقــاد یــک عــده نســبت بــه اجــرای طــر
کــوزه ای را نشــکنند. گــر آبــی نمــی آورنــد الاقــل  گفــت: » خــدا انصــاف دهــد. ا
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انجــام اولیــن پیونــد مغــز اســتخوان 
آذربایجان شــرقی  در 

کلیــه  رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز از برگــزاری جشــن هزارمیــن پیونــد 
در اســتان خبــر داد و افــزود: خوشــبختانه در هفتــه هــای اخیــر موفــق بــه عمــل 
گــزارش روابــط  جراحــی اولیــن پیونــد مغــز اســتخوان در اســتان شــدیم. بــه 
عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز، محمــد حســین صومــی در مراســم 
جشــن انقــاب در تــاالر وحــدت دانشــگاه تبریــز بــا اشــاره بــه مهم تریــن عملکــرد 
گفــت: خوشــبختانه ایــن دانشــگاه توانســته  دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز 
کشــوری را در بیــن تمامــی دانشــگاه های علــوم پزشــکی از  اســت رتبــه چهــارم 
کنــد. وی بــا بیــان اینکــه دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز را بــا بیــش از  آن خــود 
کــرد: خوشــبختانه  گرفتــه ایــم، تصریــح  196 میلیــارد تومــان بدهــی، تحویــل 
کــه وضعیــت  کــی از ایــن اســت  در انتهــای ســال 93، بیــان مالــی دانشــگاه حا
ــادی در  کمبــود زی گذشــته  ــرد: در ســال های  ک ــم. وی اظهــار  مثبــت داشــته ای
زمینه هــای درمانــی و بهداشــتی وجــود داشــت، حرمــت انســانها بــه فراموشــی 
ســپرده شــده و بخــش زیــادی از اقــام مــورد نیــاز بیمــاران در بیمارســتان ها 
پنــج  افزایــش  می شــد.  تهیــه  درمانــگاه  و  بیمارســتان  محیــط  از  ج  خــار از 
از  زیــادی  تعــداد  برابــری تملــک دارایی هــای دانشــگاه، تجهیــز و نوســازی 
در  بهداشــت  خانــه   155 احــداث  اســتان،  بیمارســتان های  و  درمانگاه هــا 
کمتــر از هشــت مــاه و ســوق دادن امکانــات دانشــگاه بــه ایجــاد زیــر ســاخت 
کــه رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز  هــای الزم از دیگــر مــواردی بــود 

تحویــل 50 دســتگاه آمبوالنــس جدیــد بــا حضــور وزیــر 
بهداشــت و درمــان 

بــا حضــور وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی و مســئوالن اســتانی، 50 دســتگاه آمبوالنــس جدیــد بــه نــاوگان 
گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز، سیدحســن  اورژانــس 115 آذربایجــان شــرقی افــزوده شــد. بــه 
قاضــی زاده هاشــمی در آییــن تحویــل ایــن آمبوالنس هــا بــه دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز از طریــق پیــام رادیویــی، 
ــای  ــدادی از آمبوالنس ه ــه تع ک ــحالیم  ــرد؛ خوش ک ــار  ــی و اظه ــس 115 قدردان ــنل اورژان ــای پرس ــات و تاش ه از زحم
ــاه  ــرد؛ ظــرف شــش م ک ــرد. وی اظهــار امیــدواری  گی ــرار مــی  ــه مــردم ق ــر ب ــرای خدمــت بهت ــد در خدمــت شــما ب جدی
آینــده تمــام نــاوگان اورژانــس زمینــی اســتان آذربایجان شــرقی جدیــد باشــد و در آینــده نزدیــک نیــز اوژانــس هوایــی را 
کنــون اســتفاده می شــود در خدمــت مــردم قــرار دهیــم.  براســاس ایــن  کــه ا بــا پیشــرفته ترین امکانــات عــاوه بــر آنچــه 
گــزارش؛ وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی بــا هــدف شــرکت در جشــن انقــاب و همچنیــن بــه منظــور افتتــاح 

ح هــای بهداشــتی و درمانــی بــه تبریــز بــود. طر

با حضور وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی؛ مرکز 
تصویربرداری بیمارستان امام رضا )ع( افتتاح شد 

آمــوزش پزشــکی و  بــا حضــور وزیــر بهداشــت، درمــان و  امــام رضــا )ع( تبریــز  مرکــز تصویربــرداری بیمارســتان 
گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز، محمــد حســین صومــی،  مســئوالن اســتانی افتتــاح شــد.  بــه 
ــا  ــتگاه ام آر آی 1.5 تس ــه دس ــش ب ــن بخ ــت: ای گف ــز  ــن مرک ــوص ای ــز در خص ــکی تبری ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش رئی
ــال هزینــه شــده  ــرای احــداث و تجهیــز آن بیــش از 100 میلیــارد ری و ســی تــی اســکن 16 اســایس تجهیــز شــده و ب
کشــور  گــزارش بیمارســتان امــام رضــا )ع( بزرگتریــن و مجهزتریــن مرکــز درمانــی شــمال غــرب  اســت. بــر اســاس ایــن 
بــه شــمار مــی رود و دارای باالتریــن رتبــه اعتبــار بخشــی در میــان بیمارســتان هــای دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز 
اســت. ایــن مرکــز بــا زیربنایــی بالــغ بــر 52 هــزار متــر مربــع و ظرفیــت 676 تخــت بســتری، فعالیــت آموزشــی درمانــی 
ــداوم بخشــیده اســت.مرکز آموزشــی درمانــی امــام رضــا )ع( در چهــار حــوزه اصلــی خدمــات تشــخیصی و  خــود را ت

درمانــی، خدمــات آموزشــی، پژوهــش و تحقیقــات و حــوزه پشــتیبانی خدمــات ارائــه مــی دهــد.
وزیــر بهداشــت بــه منظــور بررســی دســتاورد هــای دولــت در حــوزه ســامت در اســتان آذربایجــان شــرقی و افتتــاح 

کــرده بــود. ح بهداشــتی و درمانــی بــه تبریــز ســفر  چندیــن طــر

ع  ــو ــه مجم ــس ب ــتگاه آمبوالن ــروز 50 دس ــی ام ــه صوم گفت ــه  ــرد. ب ک ــاره  ــه آن اش ــگاه ب ــن دانش ــرد ای ــن عملک در تبیی
آمبوالنــس هــای اســتان اضافــه شــد و در آینــده نزدیــک نیــز در برخــی شهرســتان های اســتان بــه تعــداد آمبوالنــس 
کــرد: در آینــده نزدیــک پروژه هایــی نیــز بــا 60 میلیــارد تومــان اعتبــار  هــای اورژانــس افــزوده مــی شــود. وی ابــراز 
ــه برخــی  ــاح خواهــد شــد. وی در ادامــه ب ــز و بیمارســتان امــام رضــا افتت ــوم پزشــکی تبری در مجموعــه دانشــگاه عل
کــه از مهم تریــن آن هــا  کــرد  از مهم تریــن عملکردهــای دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز در حــوزه نــرم افــزاری اشــاره 
ــه  ــه رتب ــاره ب ــا اش ــی ب ــرد. صوم ک ــاره  ــروم اش ــین و مح ــیه نش ــق حاش ــگاه در مناط ــن دانش ــات ای ــه خدم ــوان ب ــی ت م
ــترین  ــتان، بیش ــگان اس ــاد نخب ــزارش بنی گ ــاس  ــر اس ــه داد: ب ــور ادام کش ــز در  ــکی تبری ــوم پزش ــگاه عل ــارم دانش چه
خ مــی دهــد. ــز ر ــوم پزشــکی تبری کشــور در دانشــگاه عل رســوب اســتعدادهای درخشــان دانشــگاه هــای شــمالغرب 
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عیادت وزیر بهداشت از دو جانباز قطع نخاع 
گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز، سیدحســن قاضــی زاده هاشــمی پــس از شــرکت در جشــن بــزرگ انقــاب در دانشــگاه تبریــز بــه بیمارســتان اســد آبــادی تبریــز رفتــه و از دو  بــه 
کــرد. جبــارزاده، اســتاندار آذربایجــان شــرقی، صومــی، رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی  جانبــاز 70 درصــدی و قطــع نخــاع تبریــزی بــا نــام هــای دکتــر حســین همتــی و رحیــم حســن زاده عیــادت 

کردنــد. تبریــز و تعــداد دیگــری از مســئوالن اســتانی و شهرســتانی، وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی را در ایــن برنامــه، همراهــی مــی 

 بخــش خــون و ســاختمان آن بــا همــکاری 
ــا  ــز ب ــوم پزشــکی تبری شــهرداری و دانشــگاه عل
هزینــه ای در حــدود 130 میلیارد ریــال احداث و 
تجهیــز شــده اســت.  بــه گــزارش روابط عمومی 
دانشگاه علوم پزشکی تبریز، آیت اهلل محسن 
مجتهــد شبســتری در مراســم بهــره بــرداری 
کــودکان ســرطانی تبریــز  از پــروژه بیمارســتان 
گفــت: نعمــت امنیــت و ســامت، مهم تریــن و 
ارزشــمندترین نعمــات خداونــد برای انســان به 
شــمار مــی آیــد. وی بــا ابــراز رضایــت از عملکــرد 
وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی 
دولــت تدبیــر و امیــد افــزود: اجــرای طرح تحول 
نظام ســامت و بیمه همگانــی از عملکردهای 
بهداشــت،  وزارت  ویــژه  بــه  و  دولــت  موفــق 
کــه در اصــول  درمــان و آمــوزش پزشــکی اســت 
ــه آن تاکیــد شــده اســت.  ــز ب قانــون اساســی نی
رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریزدرایــن 
ــرطانی  ــودکان س ک ــتان  ــت: بیمارس ــم گف مراس
تبریــز، مجهزتریــن بیمارســتان بــرای بســتری 
کــودکان ســرطانی  اســت. دکترمحمــد حســین 
صومــی ادامــه داد: اولیــن بــاری کــه وارد بخــش 

افتتاح بخش خون و 
انکولوژی بیمارستان 
کودکان تبریز

خون بیمارستان کودکان شدم بافاصله برگشتم. بیشتر از 10 ثانیه نتوانستم 
حضور داشــته باشــم. سرپرســتار بخش گفت مســئوالن یا به این بخش نمی 
کــرد: بــا  کــه می آینــد بــه ایــن شــکل مــی آینــد. وی اظهــار  آینــد و یــا وقتــی هــم 
شــورای اســامی کانشــهر تبریــز، شــهرداری و دانشــگاه علــوم پزشــکی توافــق 
کــه ایــن مــکان را بــه عنــوان جایگزیــن درمانــگاه و اورژانــس احــداث  کردیــم 
کنیــم. دو ســال پیــش، پیشــرفت فیزیکــی ایــن پــروژه در حــدود 20 درصــد 
ــا بیــان اینکــه ایــن  طبقــه دوم بــود. رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز ب
بیمارســتان، مجهزتریــن بیمارســتان بــرای کــودکان ســرطانی اســت ابــراز کرد: 
از طــرف همــه بچــه هایــی کــه تــا حــاال ســه نفــره می خوابیدنــد ناراحــت بــودم. 

کــودکان بــه وضعیــت بهتــری مــی رســند و ســر و ســامان پیــدا مــی  اینــک ایــن 
کنند. بر دســتان پینه بســته کســانی که شــبانه روز در این بیمارســتان زحمت 
کشــیدند بوســه مــی زنم. مرکــز آموزشــی و درمانی کودکان تبریز به عنــوان مرکز 
تخصصــی و فــوق تخصصــی اطفــال زیــر 14 ســال در شــمالغرب کشــور فعالیت 
مــی کنــد و بخــش هــای مختلــف جراحــی عمومــی، گــوش و حلــق و بینــی، 
ICU مراقبــت هــای ویــژه نــوزادان و اطفــال، داخلــی، گوارش، کلیــه، ارولوژی، 
ــی  ــرژی، غــدد و داخل ــوژی )خــون(، آل ــوزادان، انکول ــی، ن بخــش هــای عفون
قلــب و عــروق  و همچنیــن درمانــگاه هــای تخصصــی هموفیلــی، تاالســمی و 
شــیمی درمانــی و درمانــگاه هــای فــوق تخصصــی در ایــن مرکــز فعــال اســت.
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بـــا حضـــور وزیـــر بهداشـــت، درمـــان و 
آمـــوزش پزشـــکی، بخـــش مســـمومیت 

بیمارســـتان ســـینا افتتـــاح شـــد 
کشــور بــا حضــور وزیــر بهداشــت،  اولیــن بخــش مســمومیت منطقــه شــمالغرب 
گــزارش  درمــان و آمــوزش پزشــکی در بیمارســتان ســینا تبریــز افتتــاح شــد. بــه 
روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز، بــرای احــداث و تجهیــز ایــن 
و  آموزشــی  مرکــز  اســت.   شــده  هزینــه  ریــال  میلیــارد   460 از  بیــش  بخــش 
کنــون بــه عنــوان مرکــز  درمانــی ســینا تبریــز در ســال 1330 تاســیس شــده و هــم ا
گــزارش؛  کنــد.  براســاس این  ســوختگی قطــب شــمال غــرب کشــور فعالیــت مــی 
وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی عصــر دیــروز  بــا هــدف شــرکت در 
ح هــای بهداشــتی و درمانــی  جشــن انقــاب و همچنیــن بــه منظــور افتتــاح طر

کــرده بــود. بــه تبریــز ســفر 

بازدید وزیر 
بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی 

از مرکز سالمت 
شماره چهار 
یوسف آباد 

ــگاه  ــی دانش ــط عموم ــزارش رواب گ ــه  ب
حســن  ســید  تبریــز،  پزشــکی  علــوم 
قاضــی زاده هاشــمی همچنیــن بعــد 
کلنــگ زنــی  از بازدیــد خــود در مراســم 
طرح مشــترک دانشــگاه علوم پزشکی 
و شــهرداری کانشــهر تبریــز بــا عنــوان 
مناطــق  در  ســامت  مرکــز  احــداث 
نیــز  کم برخــوردار  و  نشــین  حاشــیه 
کلنــگ ایــن مرکــز  حضــور یافــت و ایــن 
اســتاندار  جبــارزاده،  زد.  زمیــن  بــر  را 
آذربایجــان شــرقی و آیــت اهلل مجتهــد 
در  فقیــه  ولــی  نماینــده  شبســتری، 
آذربایجان شــرقی، وزیر بهداشــت را در 

ایــن مراســم همراهــی می کردنــد.
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چهارمین جلسه هیات امنای دانشگاه تشکیل شد 
کشــوری مدیریــت ســامت برگــزار شــد . بنــا  کثریــت اعضــا در محــل مرکــز  گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز چهارمیــن جلســه هیــات امنــای دانشــگاه در ســال 94 بــا حضــور ا بــه 

گــزارش یکــی از مهمتریــن مصوبــات جلســه هیــات امنــای دانشــگاه تصویــب بودجــه تفصیلــی و برنامــه عملیاتــی ســال 1395 بــود. برهمیــن 

جشن فارغ التحصیلی شروع راه جویندگان دانش برای خدمت به مردم و بشریت است
غ التحصیلــی نقطــه پایــان دانشــجویان نیســت بلکــه شــروع راه جوینــدگان دانــش بــرای خدمــت بــه مــردم و بشــریت  گفــت: جشــن فــار  رئیــس دانشــکده دندانپزشــکی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز 
غ التحصیلــی دانشــجویان پروتزهــای دندانــی ورودی 90 افــزود: دانشــکده دندانپرشــکی در ســال 66  گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریز،دکترامیــن آبــادی در جشــن فــار اســت. بــه 
تاســیس شــد و در ســال 86 نیــز بــا تجهیــز امکانــات دانشــکده بــرای اولیــن بــار رشــته پروتزهــای دندانــی از ســال 88 در ایــن دانشــکده بنــا نهــاده شــد. وی بــا بیــان اینکــه دانشــجویان پروتزهــای دندانــی 
کــرد: پروتزهــای دندانــی جــزو شــاخه هــای بســیار مهــم رشــته دندانپزشــکی اســت و روزانــه شــاهد تغییــرات شــگرفی در ایــن عرصــه هســتیم. دکترمحمــد رضــا  کیــد  کشــور هســتند، تا جــزو برتریــن هــای 
کارهــای علمــی  کــه  کــرد: تمــام تــاش اســاتید ایــن بــوده اســت  کشــور بــه بارآوردنــد، اظهــار  گذشــتن از جــان خــود امنیــت را بــرای  کــه بــا  گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهدایی  قایمــی نیــز در ایــن مراســم بــا 
را بــا بهتریــن کیفیــت بــه دانشــجویان آمــوزش دهنــد. اســتاد دانشــکده دندانپزشــکی تبریــز بــا اعــام اینکــه دانشــجویان ورودی 90 پروتزهــای دندانــی جــزو بهترین هــای دانشــگاه بوده انــد، گفــت: ایــن 
کلیــپ  گفتنــی اســت؛ طــی ایــن مراســم و بــا پخــش  دانشــجویان بــا برگــزاری اولیــن ســمینار دانشــجویی در ابتــدای ســال 94 برتــری خــود را نســبت بــه دانشــجویان دانشــگاه های دیگــر نشــان دادنــد. 
گرفتنــد. غ التحصیلــی و اتمــام دوره چهارســاله تحصیــل خــود را بــا حضــور اســاتید ایــن دانشــکده جشــن  هــای متنــوع دانشــجویان ورودی 90 پروتزهــای دندانــی دانشــکده دندانپزشــکی تبریــز فــار

دکتر صومی: 

قانون مداری را در رئوس فعالیتهای سال 95 قرار دهید 
کامــا بصــورت شــفاف و مشــخص اجــرا شــود  ایشــان همچنیــن اظهــار  گفــت: در ســطح دانشــگاه تمــام فعالیتهــا و امــورات اداری و مالــی بایــد  کیــد بــر مطلــب فــوق  دکترمحمدحســین صومــی ضمــن تا
کســب موفقیــت در  گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه، رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی بــا اشــاره بــه  کیفیــت را بــه عنــوان مهمتریــن اصــول در امــور ســال 95  در نظــر بگیریــد. بــه  داشــتند: پرداختــن بــه 
کــز درمانــی، روســای دانشــکده هــا و روســای شــبکه  حــوزه هــای بهداشــت، درمــان، آمــوزش، پژوهــش، غــذاودارو، دانشــجویی و فرهنگــی و پشــتیبانی  ضمــن تقدیــر و تشــکر از معاونیــن، روســای مرا
کــه آخــر ســال ارزیابــی از روی همیــن تکالیــف خواهــد بــود.  کــرد: در دو هفتــه آخــر فروردیــن 95 برنامــه اجرایــی یکســاله بــا 15 تکلیــف بــرای واحــد مربوطــه تدویــن نمائیــد  کیــد   هــای بهداشــت تا
در ایــن جلســه  از تاشــهای آقــای فیضــی، مدیــر امــور فرهنگــی  معاونــت دانشــجویی دانشــگاه  بخاطــر کســب  مقــام در 6 حــوزه جشــنواره فرهنگــی و هنــری  بــه عنــوان مدیــر نمونــه دانشــگاه در ســال 
کشــوری ســامت   94  بــا اهــدای لوحــی قدردانــی شــد. شــایان ذکراســت:  جلســه فــوق بــه منظــور قدردانــی از زحمــات همــکاران و اعــام رئــوس برنامــه هــای ســال 1395 دانشــگاه  درمرکــز مدیریــت 

تشــکیل شــد. در ادامــه، آخریــن جلســه هیــات رئیســه دانشــگاه در ســال 94 بــا حضــور تمامــی اعضــا در دفتــر ریاســت دانشــگاه  تشــکیل شــد.
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انستیتو بین المللی سالمندان پروفسور علوی دانشگاه علوم پزشکی تبریز افتتاح شد
دانشـــگاه  عمومـــی  روابـــط  گـــزارش  بـــه 
ــی  ــتیتو بیـــن المللـ ــز، انسـ ــوم پزشـــکی تبریـ علـ
ــور علـــوی دانشـــگاه علـــوم  ــالمندان پروفسـ سـ
ــای وضعیـــت  ــداف ارتقـ ــا اهـ ــز بـ ــکی تبریـ پزشـ
کیفیـــت  و  درمانـــی  بهداشـــتی،  اجتماعـــی، 
و  جایـــگاه  ارتقـــای  ســـالمندان،  زندگـــی 
ســـامت  حـــوزه  در  پژوهشـــی  علمـــی  رتبـــه 
ســـالمندان، انجـــام مطالعـــه و پژوهـــش هـــای 
کاربـــردی در حـــوزه ســـالمندی، تولیـــد دانـــش 
در خصـــوص ارتقـــا اســـتاندارد هـــای مراقبـــت 
مهـــارت  و  دانـــش  ارتقـــای  ســـالمندان،  از 
زمینـــه  در  جامعـــه  افـــراد  عمومـــی  هـــای 
ســـامت ســـالمندان، تعییـــن و اولیـــت بنـــدی 
ارائـــه  ســـالمندان،  نیازهـــای  و  مشـــکات 
راهکارهـــای پیشـــگیرانه در خصـــوص مســـائل 
کمـــک بـــه  و مشـــکات ناشـــی از ســـالمندی و 
تربیـــت نیـــروی انســـانی متخصـــص در زمینـــه 
مطالعـــات ســـالمندی در بیمارســـتان مدنـــی 

تبریـــز افتتـــاح شـــد.
معـــاون پژوهشـــی دانشـــکده پزشـــکی تبریـــز 
بـــا  کـــرد:  افتتـــاح  اظهـــار  ایـــن  حاشـــیه  در 
توجـــه بـــه افتخـــارات و موفقیـــت هـــای بـــی 
اســـتاد  عنـــوان  بـــه  علـــوی  پروفســـور  نظیـــر 
ـــه دانشـــگاه پنســـیلوانیا ایـــن مرکـــز تحـــت  نمون
عنـــوان انســـتیتو بیـــن المللـــی پروفســـور علـــوی 

نامگـــذاری شـــده اســـت. دکتـــر حســـن ســـلیمان 
پـــور، بـــا بیـــان اینکـــه مشـــکات ســـالمندی 
یکـــی از معضـــات جوامـــع پیشـــرفته اســـت، 
 65 بـــاالی  ســـن  کـــه  افـــرادی  کـــرد:  کیـــد  تا
ســـال دارنـــد بـــه عنـــوان ســـالمند شـــناخته مـــی 
ــالی  کهنسـ ــاز  ــالگی آغـ ــع 65 سـ ــوند، در واقـ شـ
ــود  ــی می شـ ــار پیـــش بینـ ــق آمـ ــه طبـ کـ ــت  اسـ
کهنســـال آســـیا در آینـــده نزدیـــک بـــه  جمعیـــت 
700 میلیـــون نفـــر ارتقـــا یابـــد. وی بـــا اشـــاره بـــه 
ــعه  ــال توسـ ــورهای در حـ کشـ ــه در  ــه البتـ اینکـ
بـــه افـــراد بـــاالی 60 ســـال، ســـالمند اطـــاق 
مـــی شـــود، ادامـــه داد: در ســـال 2006 حـــدود 
ســـالندان  را  کشـــور  جمعیـــت  درصـــد   22.7
ــن  ــال 2011 ایـ ــه در سـ کـ ــد  ــی دادنـ ــکیل مـ تشـ
درصـــد بـــه 22.8 درصـــد افزایـــش یافـــت.  وی 
افـــزود: در ســـالمندی بیمـــاری هایـــی چـــون 
پوکـــی اســـتخوان، فشـــارخون بـــاال، اضطـــراب، 
عروقـــی  و  قلبـــی  قلبـــی،  و  مغـــزی  ســـکته 
توجـــه  بـــا  رو  ایـــن  از  اســـت،  شـــایع  بســـیار 
کشـــور  بـــه افزایـــش جمعیـــت ســـالمندی در 
تاســـیس انســـتیتو ســـالمندی در شـــمال غـــرب 
کـــه بـــا حضـــور و تاش هـــای  ــاز بـــود  کشـــور نیـ
پروفســـور علـــوی ایـــن مهـــم بـــه بـــار نشســـت. 
دکتـــر ســـلیمان پـــور بـــا بیـــان اینکـــه بـــرای تهیـــه 
ــرات  ــتیتو از نظـ ــن انسـ ــتراتژیک ایـ ــه اسـ برنامـ

گفـــت:  کنیـــم،  اســـاتید مختلـــف اســـتفاده مـــی 
ــف در  ــاتید مختلـ ــرات اسـ ــه ای از نظـ در جلسـ
حـــوزه هـــای مرتبـــط بـــا معضـــات ســـالمندی 
بـــرای تهیـــه برنامـــه اســـتراتژیک و اساســـنامه 
ــد  کیـ ــم. وی تا گیریـ ــی  ــره مـ ــتیتو بهـ ــن انسـ ایـ
کـــرد: دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز بـــا بهـــره 
بیـــن  و  داخلـــی  پتانســـیل های  از  گیـــری 
گامـــی  کـــه  المللـــی خـــود بـــر آن شـــده اســـت 
کاهـــش اثـــرات نامطلـــوب بهداشـــتی  موثـــر در 
کهنســـالی بـــردارد. دانشـــگاه در  و اجتماعـــی 
ــای  ــیل هـ ــری از پتانسـ گیـ ــره  ــا بهـ ــر دارد بـ نظـ
واحـــد  یـــک چتـــر  زیـــر  در  دانشـــگاه  داخلـــی 
کـــز  مرا و  مختلـــف  آموزشـــی  هـــای  گـــروه  از 
تحقیقاتـــی مرتبـــط بـــا نرولـــوژی، نروســـاینس، 
رادیولـــوژی، روانپزشکی،توانبخشـــی، طـــب 
کولـــوژی،  فارما پایـــه  علـــوم  و  ســـالمندی 
اپیدمیولوژیـــک  پزشـــکی،  فیزیـــک  شـــیمی، 
را  تحقیقاتـــی  مرکـــز  ایـــن  و...  فیزیولـــوژی 

تشـــکیل دهـــد.
پزشـــکی  دانشـــکده  پژوهشـــی  معـــاون 
فعالیـــت  تبریـــز  پزشـــکی  علـــوم  دانشـــگاه 
را در ســـه حـــوزه بهداشـــتی،  انســـتیتو  ایـــن 
افـــزود:  و  دانســـت  بالینـــی  و  تحقیقاتـــی 
بـــا  یکبـــار  مـــاه  ســـه  هـــر  علـــوی  پروفســـور 
حضـــور در ایـــران مباحـــث تحقیقاتـــی را پـــی 

کـــرد. وی  کـــرده و دنبـــال خواهنـــد  ریـــزی 
ــکیل  ــم تشـ ــداف مهـ ــی از اهـ ــرد: یکـ کـ ــد  کیـ تا
دســـتگاه  انتقـــال  و  جـــذب  انســـتیتو  ایـــن 
مهـــم  تجهیـــزات  از  یکـــی  عنـــوان  PETبـــه 
تشـــخیصی در علـــم پزشـــکی بـــه دانشـــگاه 
علـــوم پزشـــکی تبریـــز مـــی باشـــد. وی ادامـــه 
زودرس  تشـــخیص  در  دســـتگاه  ایـــن  داد: 
یـــا  خیـــم  خـــوش  چنیـــن  هـــم  و  ســـرطان 
از  و  اســـت  موثـــر  بســـیار  آن  بـــودن  بدخیـــم 
هـــای مختلـــف جلوگیـــری  انجـــام جراحـــی 
در  تنهـــا  حاضـــر  حـــال  در  کـــه  کنـــد  مـــی 
ــود اســـت  ــتگاه موجـ ع دسـ ــو ــن نـ ــران از ایـ تهـ
مشـــابه  نزدیـــک  آینـــده  در  امیدواریـــم  و 
ایـــن دســـتگاه بـــه دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی 
اســـت؛  گفتنـــی  شـــود.  جـــذب  تبریزنیـــز 
پروفســـور علـــوی متولـــد ســـال 1938 میـــادی 
اتمـــام  از  بعـــد  کـــه  باشـــد  مـــی  تبریـــز  در 
دانشـــگاه  در  خـــود  پزشـــکی  تحصیـــات 
آموزشـــی  هـــای  دوره  طـــی  جهـــت  تهـــران 
کرســـی  کنـــون  بـــه آمریـــکا ســـفر نمـــود و هـــم ا
ــگاه  ــوژی دانشـ ــوژی و نورولـ ــتادی رادیولـ اسـ
بـــر عهـــده دارد. در همایشـــی  پنســـیلوانیا را 
کـــه مهرمـــاه ســـال جـــاری در تبریـــز برگـــزار شـــد 
مـــدال افتخـــار شـــهر تبریـــز توســـط شـــهردار 
ــز بـــه پروفســـور علـــوی اهـــدا شـــد. شـــهر تبریـ
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توسعه و تجهیز 
نمازخانه دانشکده 

پیراپزشکی 
توســعه و تجهیز نمازخانه ها نقش بســزایی در ترویج 
فرهنــگ اقامــه نمــاز در جامعــه دارد بــا توجــه بــه ایــن 
موضــوع، مســئولین محتــرم دانشــکده پیراپزشــکی 
توجــه ویــژه ای بــه ایــن امــر داشــته و جهــت بهینــه 
کیفــی نمازخانــه دانشــکده  ارتقــاء ســطح  ســازی و 
و ایجــاد فضــای معنــوی مناســب جهــت عبــادت 
نمازگــزاران اقــدام بــه تجهیــز نمازخانــه دانشــکده از 
جملــه نصــب محــراب اســامی، کمــد کفــش، نصــب 
کمــد آویــز لبــاس، نصب موکت، نصب خوشــبو کننده 

کــرد. هــوا و..... مــی تــوان اشــاره 

بازدید هیأت بورد بهداشت محیط وزارت بهداشت از دانشکده بهداشت 
ع، جنــاب  کارشناســی ارشــد ناپیوســته رشــته مدیریــت پســماند در دانشــکده بهداشــت بــا حضــور اعضــای هیــأت بــورد مهندســی بهداشــت محیــط وزارت متبــو  در راســتای راه انــدازی مقطــع 
آقایــان دکتــر مهــدی فرزادکیــا، دکتــر نعمــت الــه جعفــرزاده از اعضــای هیــأت ممتحنــه، ارزشــیابی و برنامــه ریــزی رشــته مهندســی بهداشــت محیــط و جنــاب آقــای دکتــر محمدتقــی صمــدی 
ــای  ــا حضوراعض ــه ای ب ــدا جلس ــت در ابت ــکده بهداش ــی دانش ــط عموم ــزارش رواب گ ــه  ــد.  ب ــل آم ــد بعم ــکده بازدی ــخ 94/12/4 از دانش ــدان در تاری ــکی هم ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش ــأت علم ــو هی عض
کــه در ایــن جلســه  گزارشــی از عملکــرد و دســتاوردهای و  گردیــده  گــروه مهندســی بهداشــت محیــط در دفتر رئیــس دانشــکده تشــکیل  محتــرم هیــأات بــورد، هیــأت رئیســه و اعضــای محتــرم 
ــد. ــد بعمــل آوردن ــه و آزمایشــگاههای دانشــکده بازدی کتابخان ــه ســایت،  ــرازی مــن جمل ــرم اف ــرازی و ن ــات ســخت اف ــورد از امکان ــد. ســپس اعضــاء هیــأت ب گردی ــه  ــروه و دانشــکده ارائ گ ــات  امکان

بازدید اعضای بورد 
تخصصی علوم و صنایع 
غذایی از دانشکده ی 
تغذیه و علوم غذایی 
تبریز 
دکتــر هدایــت حســینی )دبیــر(، دکتــر محمد مرتضویــان اعضای 
و  آزمایشــگاه ها،  از  غذایــی  صنایــع  و  علــوم  تخصصــی  بــورد 
کــه بــا  امکانــات دانشــکده بازدیــد نمودنــد ســپس در جلســه ای 
ــع غذایــی و  ــوم و صنای ــروه عل گ حضــور اعضــای هیئــت علمــی 

کارشناســی ارشــد علــوم و صنایــع غذایــی و ایمنــی و  دانشــجویان مقطــع 
کارشناســی ارشــد دانشکده برگزار  بهداشــت مواد غذایی در محل ســایت 
گردیــد شــرکت نمودنــد.  در ابتــدای جلســه  دکتــر احســانی رئیــس محتــرم 
کوتاهــی خاصــه ای از اهــم فعالیت هــای انجــام  دانشــکده طــی بیانــات 
یافتــه طــی چنــد مــاه اخیــر بــرای رفــع مشــکات موجــود و ارتقــاء ســطح 
خدمــات آموزشــی، پژوهشــی، و فرهنگــی در دانشــکده ی تغذیــه و علــوم 
غذایــی تبریــز را بیــان فرمودنــد. در ادامــه آقــای دکتــر حســینی دبیــر بــورد 
تخصصــی علــوم و صنایــع غذایــی در خصــوص آزمــون دکتــری صنایــع 
غذایــی و تغییــرات اعمــال شــده در زمــان آزمــون و نحــوه ی برگــزاری 
آزمــون مصاحبــه ی تخصصــی توضیحاتــی دادنــد و اظهــار امیــدواری 
بــا تصویــب پذیــرش دانشــجو در مقطــع دکتــری علــوم و  کــه  کردنــد 
صنایــع غذایــی در دانشــکده ی تغذیــه و علــوم غذایــی دانشــگاه علــوم 
آینــده ی نزدیــک، ســطح فعالیت هــای آموزشــی و  پزشــکی تبریــز  در 
پژوهشــی بیــش از پیــش افزایــش یابــد. همچنیــن اعضــای محتــرم بورد 
تخصصــی علــوم  و صنایــع غذایــی در جلســه ای جــدا بــا دانشــجویان 
گفتگــو نشســته و نکتــه نظــرات آنهــا را جویــا شــدند. کارشناســی ارشــد بــه 
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آزمــــــــون جامـــــــع 
علــــوم پایــــــه 

داروســازی،  پزشــکی،  پایــه  علــوم  آزمــون جامــع 
دندانپزشــکی و پیشــکارورزی در مــورخ 94/12/13 
در محــل دانشــکده پیراپزشــکی بــا شــرکت 457 
داوطلــب برگــزار گردیــد.  دکتــر طاهــری اقــدم قائــم 
مقــام رئیــس دانشــگاه بــه همــراه  دکتــر زمــان زاده 
قائــم مقــام محتــرم معــاون آموزشــی دانشــگاه از 

ــد. ــه عمــل آوردن ــد ب محــل حــوزه امتحــان بازدی

تشکیل جلسه کار گروه های تخصصی 
منطقه 2 آمایشی کشور 

کارگروههــای تخصصــی منطقــه 2 آمایشــی کشــور طــی جلســه ای فرآیندهــا و اقدامــات انجــام یافتــه را بــا 
کردنــد.  ایــن جلســه بــه همــت معاونــت  حضــور ریاســت محتــرم دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز بررســی  
آموزشــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز در راســتای تفاهــم نامــه فــی مابیــن وزارت وســند تحــول آمــوزش 
کشــور بــه محوریــت  گــروه تخصصــی محــول شــده بــه منطقــه 2 آمایشــی  کار  کشــور بــا محوریــت چهــار 
گردیــد.  در ایــن جلســه در قالــب محــور هــای مهــم  دبیــر خانــه دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز تشــکیل 
ویــژه تفاهــم نامــه از جملــه توســعه دانــش داروســازی – توســعه علــوم زیســت محیطــی -  توســعه دانــش 
حوادث ترافیکی – توســعه دانش مرتبط با علوم روانشناســی و روان پزشــکی متناســب با فرهنگ کشــور 
گردیــد.در ایــن جلســه دکتر صومــی رئیــس  دانشــگاه علــوم پزشــکی  بصــورت عملیاتــی بررســی وتحلیــل 
تبریــز  بــا تاکیــد واهتمــام ویــژه در راســتای عملیاتــی نمــودن محورهای تفاهم نامه بر اســاس ســند تحول 
آموزشــی کشــور تاکید کرد. همچنین  وی  بعنوان سرپرســت منطقه 2 آمایشــی ســرزمینی کشــور به تمام 
کارگروهها واعضای دبیرخانه  برمشارکت فعاالنه دانشگاههای علوم پزشکی اردبیل وارومیه ودانشکده 
گروههــا عــاوه بــر  کار  کــرده  افــزود: ســعی شــود در تمــام  گروههــا بــا ضریــب بــاال تاکیــد  کار  مراغــه در تمــام 
کارشناســان وصاحــب نظــران ســایر دانشــگاهها ومراجــع مربوطــه از  متخصصیــن علــوم پزشــکی حتمــا از 
گــزارش فــوق مقرر شــد جلســات  گــردد. بــه  جملــه اســتانداری وپلیــس راهــور وســتاد بحــران و... بهرمنــد 
گــردد. دبیــر خانــه بطــور منظــم بــا حضــور رئیــس دانشــگاه در طــول هفتــه هــای آتــی تشــکیل وعملیاتــی 
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پیام انتخاباتی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز 
دکتــر محمــد حســین صومــی بــه مناســبت برگــزاری باشــکوه انتخابــات مجلــس خبــرگان رهبــری و مجلــس دهــم پیامــی صــادر 

ح زیــر اســت: نمــود. متــن پیــام بشــر
ــری در  کثـ ــور حدا ــزرگ حضـ ــه بـ ــق حماسـ ــای رای و خلـ ــدوق هـ ــای صنـ ــردم در پـ ــکوه مـ ــا شـ ــور بـ ــای حضـ ــن لحظه هـ  نگاریـ
کـــه تبلـــور دموکراســـی دینـــی در ســـایه والیت مـــدارِی عاشـــقانِه مردمـــی هســـت  انتخابـــات مجلـــس خبـــرگان و مجلـــس دهـــم 
کـــه همـــاره در صحنـــه هـــای بـــزرگ تصمیم گیـــری، جهانیـــان را بـــه بهـــت و شـــگفتی واداشـــته انـــد بـــر همـــگان مبـــارک بـــاد.  
بـــی شـــک عمـــل بـــه رهنمودهـــای حکیمانـــه رهبـــر معظـــم انقـــاب، وحـــدت و همدلـــی  همـــه مـــردم و مســـئولین در زمـــان 
حاضـــر بهتریـــن فرصـــت را بـــرای پیشـــرفت و توســـعه مـــوزون و فتـــح قلـــه هـــای افتخـــار و رســـیدن بـــه جایـــگاه جهانـــی مناســـب 
کـــه بـــا شـــور و  در همـــه عرصـــه هـــای علمـــی و سیاســـی و اقتصـــادی فراهـــم خواهـــد ســـاخت. ضمـــن تبریـــك بـــه منتخبیـــن عزیـــز 
گاهانـــه مـــردم عزیـــز اســـتان بـــه مجلـــس راه یافتـــه انـــد توفیـــق خدمتگـــزاری بـــه چنیـــن مردمـــی را  شـــعور، اخـــاص و انتخـــاب آ
غنیمـــت شـــمرده، امیـــدوارم بـــه لطـــف الهـــی همـــه باهـــم بـــا همـــکاری صمیمانـــه و قانونمنـــد متعهدانـــه درراه اعتـــای اســـتان 
کشـــور عزیزمـــان تـــاش نمائیـــم.  اینجانـــب از همـــه اســـاتید، همـــکاران محتـــرم، دانشـــجویان و مـــردم ســـرزمین همیشـــه  و 
کـــه مجاهدانـــه و صادقانـــه در پـــای صندوق هـــای رأی حاضـــر شـــدند، تشـــکر و قدرانـــی نمـــوده  جاودانمـــان ایـــران اســـامی 
توجـــه بـــه مطالبـــات رأی دهنـــدگان را در چنیـــن فضـــای صمیمانـــه ای ضـــروری مـــی دانیـــم، در دولـــت تدبیـــر و امیـــد دانشـــگاه 

ـــرد. ک ـــغ نخواهـــد  ـــان خـــود دری ـــی نعمت ـــه ول ـــه ب ـــرای خدمـــت صادقان ـــز از هیـــچ تاشـــی ب ـــز شـــکی تبری ـــوم پ عل

عزت و سربلندی ایران عزیز، آذربایجان سرفراز و تبریز قهرمان مستدام باد
 دکترمحمدحسین صومی/رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز
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کشوری توسعه دانش ترافیک عنوان شد:  درسمینار 

اعطاء گواهینامه عضویت درسازمان جهانی 
بهداشت به دانشگاه علوم پزشکی تبریز 

گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز، دکتــر صومــی رئیــس دانشــگاه علــوم   بــه 
ــت  ــی بهداش ــازمان جهان ــت درس ــه عضوی گواهینام ــرد :  ک ــار  ــمینار اظه ــن س ــز در ای ــکی تبری پزش
بــه دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز اعطــا شــده اســت. وی افــزود : در حالــی بیــش از 90 درصــد 
خ مــی دهــد  کــم و متوســط ر کشــور هایــی بــا درآمــد  مــرگ هــای ناشــی از حــوادث رانندگــی در 
ــد  کشــور هــا تولی ــه پیشــگیری از ایــن مصدومیــت هــا در ایــن  ــوط ب ــم مرب ــه فقــط 10درصــد عل ک
گفت:بــه دلیــل پتانســیل هــای متعــدد آذربایجــان  مــی شــود.   دکترمحمــد حســین صومــی 
گواهینامــه عضویــت در ســازمان جهانــی بهداشــت  کارهــای پژوهشــی انجــام شــده ،  شــرقی و 
ــن در  ــع ایم ــی جوام ــی حام ــن الملل ــز بی ــن مرک ــوان اولی ــه عن ــز ب ــکی تبری ــوم پزش ــگاه عل ــه دانش ب
کشــور اعطــا شــد.   وی پیشــگیری از آســیب هــای جــاده ای، توجــه بــه حــوادث ترافیکــی  ســطح 
گســترش  گفــت: آمــوزش و توســعه دانــش،  کــرد و  و ارتقــای ایمنــی را مقولــه ای اساســی عنــوان 
زیرســاخت هــای الزم و تــاش در جهــت تامیــن منابــع علمــی و شناســایی و جــذب همــکاری ســایر 
کــردن ایــن مهــم  دانشــگاه هــا جــزو وظایــف مجموعــه دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز در اجرایــی 
کــه ســنین طایــی یــک فــرد  کرد:اولیــن علــت مــرگ در ســنین 15-29ســالگی  اســت.   وی اضافــه 
ــوادث  ــر ح ــر اث ــان ب ــر در روز در جه ــزار نف ــد و 24ه ــی باش ــی م ــوادث رانندگ ــتند، ح ــاع هس و اجتم

ترافیکــی جــان خــود را از دســت مــی دهنــد. 
کشــته شــدگان  کرد:بــا همــکاری و افزایــش ســواد ســامت جامعــه، آمــار  دکترصومــی خاطرنشــان 
کــرده اســت ولــی هنــوز در ایــن زمینــه در اول  و مصدومــان حــوادث رانندگــی ســیر نزولــی پیــدا 
راه هســتیم.   وی بــا بیــان اینکــه بیــش از 90درصــد مــرگ هــای ناشــی از حــوادث رانندگــی در 
کــه ســاالنه  گفــت: ایــن در حالــی اســت  خ مــی دهــد،  کــم و متوســط ر کشــور هایــی بــا درآمــد 
کننــد.   ــرای ایــن مســئله هزینــه مــی  کشــور هــا ب ــی ایــن  حــدود 3 درصــد از درآمــد ناخالــص مل
گفــت: مــا بــه عنــوان متولــی ســامت فقــط وظیفــه ی تولیــد علــم نداریــم بلکــه مســئولیت  وی 
آمــوزش عــام مــردم و تعریــف واحــد هــای تخصصــی علــوم مربــوط بــه حــوادث رانندگــی نیــز بــر 
کــرد؛ برگــزاری نشســت  عهــده مــا اســت.   رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز ابــراز امیــدواری 
اهــداف مجموعــه  بــرای پیشــبرد  بابــی  فتــح  و حــوادث جــاده ای  ترافیــک  دانــش  توســعه 
کــه در ایــن راه  گام هایــی  گــردد و یــک ســال بعــد از  دانشــگاه علــوم پزشــکی در ایــن زمینــه 
و  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  آموزشــی  آیــد.   معــاون  میــان  بــه  اســت، ســخن  برداشــته شــده 

کرد:هــر روز شــاهد  خدمــات درمانــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز نیــز در ایــن نشســت اظهــار 
گفــت اغلــب آنهــا  کــه بــه جــرات مــی تــوان  گــواری در زمینــه حــواث جــاده ای هســتیم  اخبــار نا
قابــل پیشــگیری بودنــد.  دکترســعید اصــان آبــادی ادامــه داد: خوشــبختانه نیــروی انتظامــی 
کنــار  گرفتنــد و بــرای حــل ایــن معضــل ملــی در  کنــار دانشــگاه هــا قــرار  کشــور در  و پلیــس راهــور 
گفــت:از  ح تحــول نظــام ســامت  کننــد.   وی بــا اشــاره بــه طــر مجموعــه هــای علمــی تــاش مــی 
کشــور  کارشناســی بــر اســاس ســند چشــم انــداز و آمایــش ســرزمینی،  مــدت هــا قبــل تیــم هــای 
کردنــد و معاونــت آموزشــی وزارت خانــه هــا نیــز بنــد هــای 12  را بــه 10منطقــه آمایشــی تقســیم 
کردنــد و وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی هــم  گانــه تحــول نظــام ســامت را تدویــن 
کــه مجموعــه دانشــگاه  کارگــروه هــای قطبــی ســپرد  بخشــی از حــدود اختیــارات خــود را بــه 
ــوط  ــروه مرب کارگ ــرد: در  ک ح شــد.   وی اضافــه  ــز قطــب شــماره دو ایــن طــر ــوم پزشــکی تبری عل
کــه حتمــا در ایــن امــر  بــه دانــش ترافیــک و ســوانح جــاده ای اصلــی تریــن خواســته مــا ایــن بــود 
ــا ارگان هــای دخیــل در ایــن امــور  دخیــل باشــیم، تعامــل مجموعــه دانشــگاه علــوم پزشــکی ب
کیــد بــر اینکــه در تصمیمــات حــوزه دانــش ترافیــک و  نتایــج خوبــی خواهــد داشــت.   وی بــا تا
کاربــردی، ایجــاد رشــته هــای بیــن  گفــت: مطالعــات  ســوانح جــاده ای نگاهمــان ملــی اســت، 
ــی  ــود.   گفتن ــی ش ــا نم ــه ی م ــه منطق ــوط ب ــوزه من ــن ح ــن در ای ــت متخصصی ــته ای و تربی رش
اســت؛ ســمینار یــک روزه توســعه دانــش ترافیــک و حــوادث جــاده ای در تبریــز بــا حضــور ســردار 

کشــوری ســامت  برگــزار شــد.  امیــری، جانشــین پلیــس راهــور ، در مرکــز مدیریــت 
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دکتر اصالن آبادی : 
 رتبه کنونی نشان می دهد دانشگاه رو به 

رشد بوده است
ــا اعــام  گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز، ســعید اصان آبــادی ب بــه 
ایــن مطلــب گفــت: یکــی از مســایل بســیار مهــم و جــدی در کیفیــت مدیریــت، پایــش دقیق 
و صحیــح عملکــرد اســت و در حــوزه معاونــت آموزشــی وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش 
کادمیــك دانشــگاه هــای علوم پزشــکی به  پزشــکی مدلــی بــرای رتبــه بنــدی حــوزه آمــوزش آ
ح راد از 4 ســال پیــش تدویــن شــده اســت. وی در خصــوص برخی از شــاخص های  نــام طــر
ــزارش عملکــرد  گ ــد در دانشــگاه،  رتبــه بنــدی افــزود: رشــته و مقطــع هــای موجــود و جدی
ســالیانه منطبــق بــر برنامــه بلنــد مــدت دانشــگاه، تعــداد جلســات شــورای آموزشــی و معــاون 
آموزشــی دانشــگاه، نحــوه توزیــع بودجــه آموزشــی دانشــگاه، رعایــت مقــررات آموزشــی، 
چگونگــی آمــوزش مــداوم، برنامــه جــذب اعضــای هیئــت علمــی، نــگاه بــه اخــاق حرفــه 
ای در حــوزه آمــوزش، اســتفاده بهینــه از وب ســایت بــرای پاســخگویی بــه نیــاز اســاتید 
کیفــی آمــوزش،  کلیــدی مرکــز توســعه دانشــگاه بــرای ارتقــا  و دانشــجویان، فعالیتهــای 
ــان  ــت.  وی خاطرنش ــاخص هاس ــن ش ــه ای ــه از جمل ــاز جامع ــه نی ــگاه ب ــخگویی دانش پاس
کــرد: بیــش از 8 هــزار و 800 دانشــجو در مقاطــع مختلــف بــه خصــوص تحصیــات تکمیلی، 
فلوشــیپ، تخصــص و فــوق تخصــص و PHD در دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز مشــغول 
کســب  کــه ایــن مســئله نیــز دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز را مســتعد  بــه تحصیــل هســتند 
کــرد. اصــان آبــادی ادامــه داد: بیــش از نصــف تعــداد اعضــای  مقــام چهــارم رتبــه بنــدی 
هیئــت علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات درمانــی تبریــز در مرتبــه علمــی اســتاد و 
دانشــیار خدمــت می کننــد. وی بــا اشــاره بــه جایــگاه قبلــی ایــن دانشــگاه در رتبــه بنــدی راد 
کنونــی نشــان مــی دهــد دانشــگاه رو بــه رشــد بــوده و نــه تنهــا توانســته جایــگاه  افــزود: رتبــه 
ــگاه مســئولین  کســب ایــن رتبــه بنــدی ن ــا  ــا دهــد، ب ــه ارتق ک ــد  کن ــی آموزشــی را حفــظ  قبل
ــا  ــر می شــود. وی ب ــوم پزشــکی تبریــز بیــش از پیــش مثبــت ت اســتانی نیــز بــه دانشــگاه عل
ح وظایــف و  گرفتــن شــر بیــان اینکــه رتبــه بنــدی راد، مســابقه نیســت، افــزود: بــا در نظــر 
گــذاری نقــش پیــدا  مســئولیت هــا، رتبــه بنــدی هایــی چــون راد، در هدف گــذاری و ریــل 
می کنــد، انگیــزه دهــی بــه مدیــران دانشــگاهی بــرای پیشــبرد اهــداف وزارتخانه نیــز از دیگر 
امتیازهــای اینگونــه ســنجش هــا می باشــد. معــاون آموزشــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز 
کیفیــت حــوزه آموزشــی در دانشــگاه علــوم  کــرد؛ بــا ارتقــای هــر چــه بیشــتر  ابــراز امیــدواری 
پزشــکی تبریــز، ایــن دانشــگاه بتوانــد در ســال های آینــده مقام هــای باالتر نیز کســب بکند.

دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداشتی درمانی تبریز

ح رتبــه بنــدی آموزشــی دانشــگاهها بــا شــاخص هــای آموزشــی در پنــج  طــر
حــوزه در ســال 93 و براســاس مفــاد ذیــل: 

گزارش عملکرد شورای 	  کمیتی آموزش )شامل برنامه عملیاتی و   الف: مبانی حا
دانشگاه، شورای آموزشی، جلسات معاون آموزشی، توزیع بودجه، ثبات مدیریتی 

و مدیریت جذب هیات علمی(  
ب: توســعه آمــوزش )شــامل رشــته هــای غیــر معتبــر ، رشــته هــای موجــود و راه 	 

انــدازی رشــته جدیــد(
 ج: مدیریــت آموزشــی )شــامل قبولــی در مقاطــع باالتــر، وب ســایت معاونــت 	 

دانشــجویان( نمــرات  و  آموزشــی 
کیفــی )شــامل آمــوزش مــداوم، مرکــز مطالعــات، نقطــه نظــرات مدیــران 	  د: توســعه 

المپیــاد  و  ویــژه و جشــنواره شــهید مطهــری  هــای  فعالیــت  بهداشــت،  وزارت 
علمــی دانشــجویان(

کشــور )شــامل برنامــه ریــزی و اجــرای 	  ــه اهــداف نقشــه جامــع علمــی  ه: توجــه ب
ــه اخــاق حرفــه ای ( انجــام شــد. کان نقشــه و توجــه ب اهــداف 

ایــن راســتا دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز در بیــن 57 دانشــگاه ، رتبــه 	  و: در 
نمــود. کســب  را  چهــارم 

ح رتبـــه بنـــدی آموزشـــی  کـــه در فـــاز اول طـــر توجـــه بـــه ایـــن نکتـــه مهـــم اســـت 
کســـب نمـــوده بـــود. کـــه در ســـال 90 اجـــرا شـــد، دانشـــگاه رتبـــه پنجـــم را 

کــه آنچــه انجــام شــد حاصــل حمایــت رئیــس محتــرم   درپایــان الزم بــه توضیــح اســت 
دانشــگاه، معــاون و قائــم مقــام محتــرم معاونــت آموزشــی ، مدیریــت محتــرم مرکــز 
ــغ و مســئوالنه روســای  ــوم پزشــکی، همــکاری بــی دری مطالعــات و توســعه آمــوزش عل
محترم  دانشــکده ها ، معاونت های محترم آموزشــی  و مســئولین محترم دفاتر توسعه 
آمــوزش دانشــکده هــا ،مدیــران محتــرم گروههــای آموزشــی، اســاتید و اعضــای محتــرم 
هیــأت علمــی و کارشناســان محتــرم ادارات آموزشــی ، معاونــت محتــرم تحقیقــات و فن 
آوری دانشــگاه ،  مدیریــت محتــرم IT ، معاونــت محتــرم پشــتیبانی ،  همکاران محترم 

کمیتــه جــذب هیــات علمــی و آمــوزش مــداوم بــود. بودجــه  و همــکاران محتــرم 

احراز رتبه چهارم توسط دانشگاه علوم پزشکی تبریز 
در رتبه بندی آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی 
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دانشگاه علوم پزشکی تبریز جزو 
اولین دانشگاه های کشور است 

ــزوم  ــر ل ــز ب ــوم پزشــکی تبری رئیــس دانشــگاه عل
ــرای  ــگاه، ب ــت و دانش ــوان صنع ــری ت کارگی ــه  ب
اســتان  در  برتــر  اســتعدادهای  توانمندســازی 
کــرد.  به گزارش روابط عمومی دانشــگاه  کیــد  تا
علــوم پزشــکی تبریــز، محمــد حســین صومی در 
بــا  آذربایجان شــرقی  نخبــگان  بنیــاد  شــورای 
بیــان اینکــه دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز جــزو 
کــه در ســال  کشــور اســت  اولیــن دانشــگاه های 
گفــت: ایــن  1326 بنیــان نهــاده شــده اســت، 
گذشــته از دانشــگاه تبریــز  دانشــگاه 30 ســال 
کنــون بــا 800 هیــات  جــدا شــده اســت و هــم ا
علمــی، 26 مرکــز تحقیقاتــی و ســه پژوهشــکده 
دانشــگاه های  بیــن  در  را  چهارمــی  عنــوان 
کــرده اســت.  وی افــزود: چهــار  کســب  کشــور 
مرکــز تحقیقاتــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز 
کســب  کشــور  رتبه هــای چهــارم و پنجــم را در 
اینکــه دانشــگاه  بــه  اشــاره  بــا  کرده انــد.  وی 
علــوم پزشــکی از بعــد فنــاوری در ســال 92 هیــچ 
کــرد: امــروز 22 مرکز  کیــد  عملکــردی نداشــت، تا
کــه افــراد  دانش بنیــان در دانشــگاه وجــود دارد 
از  نیــز  را  دانشــگاه ها  ســایر  نخبــه  و  توانمنــد 
سراســر اســتان بــه ســوی خــود جــذب می کننــد 
بهره منــد  آنــان  همفکــری  از  جلســات  در  تــا 
شــوند.  صومــی از چهــار ماموریــت محولــه بــه 
دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز ســخن بــه میــان 
آورده و گفــت: تحقیقــات در زمینــه داروســازی، 
احیــای  و  ترافیکــی  حــوادث  روان شناســی، 
دریاچــه ارومیــه از جملــه ماموریت هایــی اســت 
کــه بــه ایــن دانشــگاه محــول شــده اســت تــا 
زمینه هــا  ایــن  در  را  موثــری  اقدامــات  بتوانــد 
انجــام دهــد.   معــاون فنــاوری دانشــگاه تبریــز 
کانــون  نیــز در ایــن جلســه بــا بیــان اینکــه 16 
کارآفرینــی در دانشــگاه تبریــز ایجاد شــده اســت، 
و  دانشــجویان  کانون هــا  ایــن  در  اظهارکــرد: 
و  ایجــاد  بــه  کارگروه هایــی  ایجــاد  بــا  اســاتید 
ــرد:  ک ــد  کی ــدم تا ــد.  مق ــده می پردازن ــرورش ای پ
کارآفرینــی بــرای اعضــای  کارگاه هــای  برگــزاری 
عیــات علمــی و ســمینار »مســیر آینــده شــغلی 
مــن« بــرای دانشــجویان جدیــد الــورود از جملــه 
راســتای  در  کــه  اســت  دیگــری  برنامه هــای 
حمایــت و بهره منــدی از افــکار اســتعدادهای 
برتــر انجــام می شــود.  وی افــزود: در خصــوص 
مالکیــت فکــری نیز ســندی 10 ســاله نوشــته ایم 
کــه دوره هــای آموزشــی مالکیت فکــری از جمله 
بلــوغ مالکیــت فکــری، آشــنایی بــا ثبــت شــرکت 
کــرد.   معــاون  را برگــزار خواهیــم  جدیــد و... 
برنامه ریــزی و نظــارت بنیــاد ملــی نخبــگان، 
فضــای  در  موجــود  هــای  کج رفتــاری  اصــاح 
علمــی را از جملــه مهم تریــن اولویت هــای بنیــاد 
کــرد: متاســفانه  ملــی نخبــگان دانســت و اظهــار 
دانشــجویی  نظــام  در  جــدی  خطــر  زنــگ  بــا 

کارشناســی مــا  مواجــه هســتیم و دانشــجویان 
بی ســواد بــار آمــده و بــدون هیــچ توانمنــدی ای 
دانشــجویان  می شــوند،  التحصیــل  غ  فــار
کارشناســی ارشــد نیــز در بهتریــن حالــت ممکــن 
فقــط مقالــه تولیــد می کننــد. غامعلــی منتظــر 
در شــورای بنیــاد نخبــگان آذربایچان شــرقی در 
دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز، دانشــجویان، 
علمــی  هیــات  اعضــای  دانش آموختــگان، 
در  اساســی  عنصــر  چهــار  را  دانشــگاه  نهــاد  و 
ســال های  در  گفــت:  و  دانســت  دانشــگاه ها 
حمایــت  بــرای  را  جــدی  تــاش  هــای  اخیــر 
انجــام  و  دانشــجویی  برتــر  اســتعدادهای  از 
اصاحاتــی در دانشــگاه ها و نهادهــای علمــی 
از  حاصــل  آفت هــای  کــردن  برطــرف  بــرای 
کرده ایــم.  وی افــزود:  گذشــته  آغــاز  اشــتباهات 
و  کنگره هــا  یــا  کنکــور  برتــر  افــراد  از  نبایــد  مــا 
قــدری تجلیــل  بــه  ســمینارهای دانشــجویی 
بــرای  انگیــزه ای  کــه هیــچ  کنیــم  و ســتایش 
آنــان جهــت ارتقــای ســطح علمی شــان باقــی 
کــه  کنیــم  گونــه ای بایــد رفتــار  نمانــد بلکــه بــه 
آنــان خــود را هــر لحظــه جوینــده دانــش ببینند.  
کنکــور سراســری  وی ادامــه داد: برتــر شــدن در 
کارت ورود بــه باشــگاه  کنگــره ای در واقــع  ــا  و ی
چــون  افــرادی  آن  روســای  کــه  اســت  علــم 
نیوتــن و انیشــتین هســتند، پــس دانشــجویان 
و دانش آمــوزان و نخبــگان جامعــه بایــد بــا ورود 
به این باشــگاه خود را برای رســاندن به ســطح 
ــا  کننــد.  منتظــر ب روســای ایــن باشــگاه تــاش 
ابــراز تاســف از رســوخ برخــی خطاهــای فرهنگی 
کــرد: مصادیــق  کشــور اظهــار  در دانشــگاه های 
متعــددی از اشــتباهات دوره ای در زمینه هــای 
عنــوان  بــه  کــه  دارد  وجــود  کشــور  در  علمــی 
کشــور مــا بــه مــدت 18 ســال پیاپــی  مثــال در 
کتاب تقدیر  که از دانشــجویان نویســنده  اســت 
کــه در هیچ جــای دنیــا دیــده  می شــود! در حالــی 
کتــاب بنویســد! در  کــه دانشــجو  نشــده اســت 
کشــور مــا یــک اصــل نادرســت بــاب شــده و بــه 
کــه از ایــن خطــای بــزرگ  جایــی رســیده اســت 
فرهنگــی حتــی تجلیــل نیــز می شــود آن هــم بــه 

مــدت 18 ســال! 
ملــی  بنیــاد  نظــارت  و  ریــزی  برنامــه  معــاون 
نخبــگان بــا بیــان اینکه انتظــار ما از دانشــگاه ها 
کــرد: دانشــگاه ها  کیــد  نــگاه بــه آینــده اســت، تا
بایــد با برنامه ریزی ســاختارمند به افــق دورتری 
بنگرنــد تــا بتواننــد نتایــج برنامه هــای خــود را در 
کننــد.  وی در  آینــده دور و نزدیــک مشــاهده 
پاســخ بــه درخواســت اعضــای شــورای نخبــگان 
کــف و ســقف  جهــت تجدیدنظــر در خصــوص 
ــر  ــازات ب ــن امتی ــت: ای گف ــگان  ــای نخب امتیازه
اســاس فرمول هــای خاصــی تعییــن شــده اســت 
کرده ایــم  امــا دســتورالعمل جدیــدی را تصویــب 

صــورت  در  دانشــگاه ها  کــه  اســاس  ایــن  بــر 
تشــخیص اینکــه دانشــجویی توانمندی هــای 
خاصــی دارد امــا بــه امتیــازات مــورد نظــر نرســیده 
اســت، می تواننــد ایــن افــراد را بــه بنیــاد معرفــی 
کننــد تــا جــزو اســتعدادهای برتر شــده و از مزایای 
آن هــا اســتفاده کننــد.  منتظــر بــا اشــاره بــه اینکه 
اســت،  دانشــگاه  محصــول  دانش آموختــه، 
گفــت: دانش آموختــه هــر دانشــگاه باید تضمین 
دانشــگاه پشــتش باشد به همین منظور مزایای 
خاصــی را نیــز بــرای دانش آموختــگان برتــر چون 
دانش آموختــگان  نظام وظیفــه  شــدن  نصــف 
گرفته ایــم.  معــاون برنامه ریــزی و  پســر در نظــر 
نظــارت بنیــاد ملــی نخبــگان افــزود: هم چنیــن 
موردحمایــت  کــه  برتــری  دانش آموختــگان 
ــگان  ــی نخب ــاد مل ــد، بنی ــرار بگیرن ــز رشــد ق ک مرا
بــه مــدت ســه ســال حقــوق و مزایــای وی را 
بــر عهــده می گیــرد.  وی در بخــش دیگــری از 
ســخنان خــود بابیــان اینکــه برخــی از اعضــای 
هیئت علمــی ممکــن اســت در بحــث پژوهــش و 
برخــی در آمــوزش تبحــر زیــادی داشــته باشــند، 
کــرد: مدیریــت آمــوزش عالــی خــود نوعــی  اظهــار 
کنــار  کــه متأســفانه در کشــور مــا  تخصــص اســت 
گذاشته شــده اســت، مــا چهــار بحــث آمــوزش، 
جــدا  هــم  از  را  و مدیریــت  فنــاوری  پژوهــش، 
کردیــم و بنــا داریــم از ســال 95 اســاتید دانشــگاه 
ــه مــدت  ــرده و ب ک ــر ایــن اســاس رتبه بنــدی  را ب
5 ســال امکاناتــی را در اختیارشــان قــرار دهیــم تــا 
شــاگردان خوبــی را تربیــت نماینــد.  رئیس بنیاد 
ملــی نخبــگان اســتان نیــز در ایــن جلســه بابیــان 
اینکــه دانشــگاه های اســتان از ظرفیــت بســیار 
اســتعدادهای  توانمندســازی  جهــت  خوبــی 
کار جشــنواره  گفــت: آغــاز بــه  ــر دارا هســتند،  برت
توانمندســازی  همیــن  از  نمونــه ای  رویــش 
دانشــگاه های  می دهــد  نشــان  کــه  اســت 
اســتان برنامه هــای بســیار خوبــی در ایــن راســتا 
انجــام داده انــد.  مهــرداد امامــی افــزود: برگــزاری 
ربــع  جشــنواره  و  زیســتی  علــوم  اســتارت آپ 
رشــیدی ازجملــه اقدامــات مهــم دانشــگاه علــوم 
پزشکی در راستای ارج نهادن به استعدادهای 
هســت. نــو  ایده هــای  از  اســتفاده  و   برتــر 
معــاون آموزشــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز 
بنیــاد  نظــارت  معــاون  از  جلســه  ایــن  در  نیــز 
اســت  بهتــر  کــرد:  درخواســت  نخبــگان  ملــی 
کــه بــرای اســتعدادهای برتــر در  در امتیازاتــی 
گرفته شــده اســت تجدیدنظــری صــورت  نظــر 

شــاخص ها  ایــن  رشته به رشــته  کــه  چرا گیــرد 
کــف امتیــازات  متفــاوت اســت و ممکــن اســت 
یک رشــته بــا ســقف امتیــازات رشــته ای دیگــر 
ــورای  ــادی در ش ــعید اصان آب ــد.   س کن ــری  براب
بیــام  بــا  شــرقی  آذربایجــان  نخبــگان  بنیــاد 
اینکــه مــا از ســه ســال پیــش مقرراتــی را بــرای 
دانشــگاه  در  نخبــگان  جایــگاه  گرامیداشــت 
گفــت:  کردیــم،  علــوم پزشــکی تبریــز تدویــن 
برتــر  اســتعداد های  ســطح بندی  آیین نامــه 
ــا ایــن مقــررات تصویب شــده و مقــرر  هم زمــان ب
شــد کــه اســتعدادهای برتــر متناســب بــا تاش ها 
و مقام هــای خــود در ســه ســطح یــک، دو و ســه 
کــه بــرای هرکــدام از ایــن ســطوح  قــرار بگیرنــد 
اســت.  گرفته شــده  نظــر  در  ویــژه ای  مزایــای 
دکتــر  ریاســت  ابتــدای  همــان  از  افــزود:  وی 
صومــی بــه دســتور وی، هســته اولیــه بــا عنــوان 
» هســته دانشــجویان برگزیــده« متشــکل از ســه 
دانشــجویی  و  پژوهشــی  آموزشــی،  معاونــت 
گرفــت و ســطح بندی های دانشــجویان  شــکل 
گرفــت.  وی بابیــان  توســط ایــن هســته انجــام 
بــرای  برتــر  اســتعدادهای  اینکــه ســطح بندی 
ســطح  ارتقــای  بــرای  دانشــجویان  تشــویق 
کــرد:  اظهــار  می گیــرد،  صــورت  علمی شــان 
کســب مقــام  به زعــم مــا دانشــجو بایــد پــس از 
پرقدرتــی  اســتارت  سراســری  کنکــور  در  برتــر 
بزنــد تــا بتوانــد به ســرعت پله هــای ترقــی را طــی 
بنیــاد  نظــارت  معــاون  از  اصان آبــادی  کنــد.  
اســت  بهتــر  کــرد:  درخواســت  نخبــگان  ملــی 
کــه بــرای اســتعدادهای برتــر در  در امتیازاتــی 
گرفته شــده اســت تجدیدنظــری صــورت  نظــر 
شــاخص ها  ایــن  رشته به رشــته  کــه  چرا گیــرد 
کــف امتیــازات  متفــاوت اســت و ممکــن اســت 
یک رشــته بــا ســقف امتیــازات رشــته ای دیگــر 
کنــد.  معــاون آموزشــی دانشــگاه علــوم  برابــری 
کــرد: بیــش از 8 هــزار  پزشــکی تبریــز خاطرنشــان 
و 800 دانشــجو در مقاطــع مختلــف به خصــوص 
تخصــص  فلوشــیپ،  تکمیلــی،  تحصیــات 
علــوم  PHD در دانشــگاه  و  فــوق تخصــص  و 
پزشــکی تبریــز مشــغول بــه تحصیــل هســتند که 
ایــن مســئله نیــز دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز را 
مســتعد کســب مقام چهــارم رتبه بنــدی راد کرد.  
اصــان آبــادی ادامــه داد: بیــش از نصــف تعــداد 
اعضــای هیئت علمــی دانشــگاه علوم پزشــکی و 
خدمــات درمانــی تبریــز در مرتبــه علمــی اســتاد و 

دانشــیار خدمــت می کننــد.

ح شد: در جلسه شورای نخبگان آذربایجان شرقی مطر
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عملکرد8 ماهه معاونت آموزشی
 دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال94

عملکرد  اداره کل
 آموزش و تحصیالت تکمیلی آموزشی

تشکیل جلسات منعقده در حوزه مدیریت آموزشی                                                       

عنوان جلسه
سال 94

تعداد جلسات 
برگزار شده

تعداد پرونده های بررسی شده

45پرونده1جلسهکمیته شمالغرب

150پرونده3 جلسهکمیسیون بررسی موارد خاص

129 پرونده وتصویب دو مصوبه10 جلسهشورای آموزشی دانشگاه

 350پرونده1جلسهشورای نقل و انتقاالت

15پرونده1جلسهشورای نقل و انتقاالت دستیاران

20پرونده5جلسهشورای تحصیالت تکمیلی

 -شرکت فعال در برگزاری 10 جلسه شورای آموزشی ، بررسی موضوعات و نامه های مطروحه 
ح و بررسی حدود 129 نامه ( و تهیه صورتجلسات و انجام مکاتبات مربوطه  که اهم  ) طر

ح زیر می باشد :  مصوبات شورا به شر
-تهیــه آئیــن نامــه تخفیــف شــهریه دانشــجویان شــهریه پــرداز و پیشــنهاد آن بــه هیــات رئیســه 

محتــرم  دانشــگاه 
- تصویب عدم پرداخت حق التدریس مازاد بر 8 ساعت مسئولین اجرایی دانشکده های تابعه 

-تصویب دستور العمل برگزاری دروس نظری با استفاده از آموزش الکترونیکی
-اتخاذ تصمیم در خصوص نحوه ارایه واحد در ترم تابستانی برای دانشجویان.

ــرای  - اعطــای مجــوز بــه دانشــکده مدیریــت در راســتای سیاســت اجــرای آمــوزش الکترونیکــی ب
اجــرای یــک درس تئــوری و ترجیحــا درس عمومــی را بــا تهیــه محتــوی تــا دوهفتــه و برابــر دســتور 
العمــل آمــوزش الکترونیکــی بــا تاییــد مرکــز مطالعــات و توســعه آمــوزش علــوم پزشــکی بــرای 

دانشــجویان در تابســتان ســال جــاری.
1- تصویب و اباغ تقویم تحصیلی سال 95-94  دانشگاه

کمیســیون مــوارد خــاص دانشــگاه بــا بررســی   نامــه و 150پرونــده  و تهیــه  2- تشــکیل ســه جلســه 
کمیســیون داشــته اســت   ح زیــر  کــه دو  مصوبــه نیــز بــه شــر صورتجلســه  و انجــام مــکا تبــات 

کــه دانشــجو بــه علــت معرفــی بــه مقطــع پاییــن  * مصوبــه : مقــرر شــد نیمســال یــا نیمســال هــای 
ج از ســنوات  کمیتــه شــمالغرب مشــغول بــه تحصیــل نبــوده مرخصــی خــار تــر و ارجــاع پرونــده بــه 

گــردد.  محســوب 
*مصوبــه : مقــرر شــد در رشــته کارشناســی ارشــد کتابــداری کــه تعــداد اســاتید کم می باشــد ظرفیت 

گــردد.. پذیــرش دانشــجوی ارشــد کمتر اعام 
3-تهیه جدول جلسات رسمی حوزه معاونت آموزشی و اعام آن به مراجع ذیربط.

4- انجــام ســایر امــور مربوطــه از جملــه رویــت و ارجــاع نامــه هــا بــه همــکاران و پاســخگویی اربــاب 
رجــوع 5- تشــکیل یــک جلســه کمیتــه منطقــه ای شــمالغرب و بررســی 45 پرونــده.

6- تشکیل جلسه نقل و انتقاالت 
کمیتــه ارتقــائ فراینــد هــای تحصیــات تکمیلــی وپایــان نامــه هــا-  *احســاس ضــرورت ایجــاد 
کــردن خدمــات آموزشــی- راه انــدازی مرکــز آزمــون ،  برگــزاری  ایجــاد فضایــی بــرای متمرکــز 
کشــور 28و 29 و30 مــرداد- برنامــه بازدیــد وهــم اندیشــی از  همایــش مدیــران ومعاونیــن سراســر 

کارگاه هــای اســتاد راهنمــا کلیــه دانشــکده هــا- برگــزاری 

عملکرد مدیریت تحصیالت تکمیلی
هدف اختصاصی اول: برگزار آزمونها

برگزاری آزمون فلوشیپ )تمامی مراحل( در اردیبهشت ماه	 
برگزاری آزمون دستیاری پزشکی در اردیبهشت ماه	 
برگزاری آزمون دستیاری دندانپزشکی در تیر ماه	 
کارشناسی ارشد در سه روز در تیرماه	  برگزاری آزمون 
برگزاری آزمون ارتقاء و گواهینامه تخصصی پزشکی)تمامی مراحل(  در مردادماه	 
برگزاری آزمون علوم پایه پزشکی)تمامی مراحل( در شهریورماه	 
برگزاری آزمون ارتقاء دندانپزشکی در شهریور ماه	 
برگزاری آزمون زبان انگلیسی MHLE در خردادماه	 
برگزاری آزمون زبان انگلیسی MHLE درمردادماه	 
برگزاری آزمون زبان انگلیسی MHLE در شهریورماه	 
برگزاری آزمون دکتری تخصصی PhD در آبانماه	 

گروههای جدید  هدف اختصاصی دوم: تاسیس رشته  و 
کارشناســی ارشــد: آمــار زیســتی، پرســتاری اورژانــس، مدیریــت ســامت، ایمنــی و 	 

محیــط زیســت، بهداشــت و ایمنــی مــواد غذایــی، بهداشــت حرفــه ای 
دکتـــری تخصصـــی: ارگونومـــی- مدیریـــت اطاعـــات ســـامت- مهندســـی بافـــت- 	 

نانوتکنولـــوژی پزشـــکی
فوق تخصصی: ریه اطفال- مغزو اعصاب اطفال /  فلوشیپ: بیهوشی اطفال	 

گروههای جدید هدف اختصاصی سوم: اقدام به تاسیس رشته  و 
کودکان- 	  فلوشیپ : سه رشته : بیماریهای خواب، تکاملی 
فوق تخصصی: عفونی اطفال	 
تخصصی:رادیوتراپی-پزشکی هسته ای	 
دکتری تخصصی:علوم سلولی مولکولی سیاستگذاری در سامت-سالمندشناسی	 
کارشناسی ارشد: گردش خون- سامت و رسانه- انفورماتیک پزشکی	 

هدف اختصاصی چهارم: ثبت نام پذیرفته شدگان:
ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون فلوشیپ به تعداد 14 نفر	 
ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون فوق تخصصی به تعداد 15 نفر	 
کارشناسی ارشد به تعداد 400	  ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون 
ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون تخصصی پزشکی به تعداد 170 نفر	 
ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون تخصصی دندانپزشکی به تعداد 32 نفر	 
ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون تکمیلی دندانپزشکی به تعداد 9 نفر	 

هدف اختصاصی پنجم : برگزاری شورای تحصیالت تکمیلی
برگزاری 5 جلسه

هدف اختصاصی ششم :  امور جاری
50 فقره درخواست نقل و انتقاالت پذیرفته شدگان مقاطع مختلف سال 1394

استعام سوابق تحصیلی پذیرفته شدگان مقاطع مختلف سال 1394 : 600 فقره
استعام وضعیت بررسی صاحیتهای عمومی پذیرفته شدگان مقاطع مختلف سال 1394:  600 فقره

انجام مکاتبات، امور مربوطه، موارد خاص برحسب نیاز و ارجاع از طرف مدیریت 
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عملکرددرحیطه 
دانش آموختگان

کنتــرل. 	   فــرم فراغــت از تحصیــل دانــش آموختــگان )دریافــت. 
ثبــت در دفاتــر(:789 فقــره

کنتــرل. ثبــت در دفاتــر. 	   پرونــده فراغــت از تحصیــل )دریافــت. 
تهیــه پیــش نویــس دانشــنامه(: 1020فقــره

 اعــام فراغــت از تحصیــل بــه وزارت از طریــق سیســتم پرتــال        	 
ــرم فراغــت رســیده ــا تعــداد ف ــر ب براب

گواهینامه موقت تحصیلی: 725 فقره	   صدور 
گواهینامه موقت تحصیلی: 819  فقره	   تحویل 
 صدور تاییدیه تحصیلی: 720  فقره	 
گزینــش علمــی اعضــای هیئــت علمــی: 32 	   پاســخ بــه اســتعام 

فقــره
ــرای ادامــه تحصیــل در 	  ــی ب ــه اســتعام ســوابق تحصیل  پاســخ ب

ــر  مقاطــع باالت
)ورودی هــای جدیــد و قدیــم ایــن دانشــگاه و دانشــگاههای 	 

فقــره  دیگــر(:869 
کارشناســی،  	  گواهــی جهــت شــرکت در آزمــون )کاردانــی بــه  صــدور 

کارشناســی ارشــد، Ph.D ، دســتیاری، تخصصــی(:42 فقــره
گواهی جهت شرکت در آزمونهای استخدامی : 14 فقره	  صدور 
کارشناسی ارشد     	  تایید فرم شماره 2جهت شرکت در آزمون 
ح: 63 فقره	  اعام رتبه به بنیاد ملی نخبگان یا طر
کشورهای خارجی	   پاسخ به استعام 
کــد رشــته  از ســازمان ســنجش: 	  درخواســت ســهمیه قبولــی و 

18 فقــره
جدید.مخدوش.المثنــی.	  دانش آموختــگان  دانشــنامه  تایــپ 

تغییــر درمشــخصات شناســنامه ای( و انجــام مکاتبــات مربوط به 
امضــاء آنهــا: 900 فقــره 

تحویل دانشنامه دانش آموختگان    543 فقره	 
مربوطــه 	  اطاعــات  ورود  و  مــدرک  فــرم مجــوز تحویــل  صــدور 

ازتاییــد   412فقــره پــس  وچــاپ  وزارت  پرتــال  درسیســتم 
اعــام قبولــی در بوردتخصصــی دانــش آموختــه واســتعام رتبــه از 	 

دبیرخانــه شــورای تخصصــی )درصــورت درخواســت شــخصی(
 	  289 بدهــی  وضعیــت  آخریــن  یــا  حســاب  تســویه  درخواســت 

فقــره
درخواســت پرونــده هــای نرســیده ســنوات قبــل از دانشــکده هــا ) 	 

چنــد دهــه قبــل (  43 فقــره
پاســخ بــه درخواســت احــکام دســتیاری ویژه متخصصیــن )جهت 	 

محاسبه کســورات بازنشستگی(:47فقره
پاســخگوئی و راهنمایــی تلفنــی دانــش آموختــگان ســاکن در ســایر 	 

شــهرها و خــارج از کشــور ) درحــد غیرقابــل آمارگیــری و بعضــًا نیــاز بــه 
خــط تلفنــی دیگــر( )بــرای دریافــت دانشــنامه ، گواهینامــه موقــت و 
یــا پیگیــری مکاتبــات( جهــت ارائه نمــودن مــدارک مورد نیــاز صدور 

مجــوز تحویــل مــدرک و تحویــل دانشــنامه و... 
تهیــه تمبــر دولتــی جهــت الصــاق بــه دانشــنامه و گواهینامــه موقت 	 

بــرای تســهیل در انجــام   امــورات اربــاب رجــوع 
انجام سایر امور محوله از طرف مسئول 	 
بررســی 	  بــه  اقــدام  و  واحــد  ایمیــل  طریــق  از  مــدارک  دریافــت 

مــدرک تحویــل  مجــوز  صــدور  و  پرونــده 
سیســتم  بــه  اســتناد  بــا  الذکــر  فــوق  آمــار  اســت  توضیــح  بــه  الزم 
اتوماســیون اداری و بعضــًا ثبــت شــده در دفاتــر مخصــوص موجــود، 
گردیــده و بــا توجــه بــه اینکــه برخــی مکاتبــات تکــراری نیــز بــا  ج  در
ع واحــد ثبــت نمــی شــوند لــذا تهیــه آمــار دقیــق از آنهــا عمــًا  موضــو

امــکان ناپذیــر مــی باشــد.

عملکرد در حیطه آمار
1-آمــار دانشــجویان  اتبــاع خارجــی بــه ریاســت محتــرم دانشــگاه  

ــوم پزشــکی تبریــز عل
2-آمار رتبه بندی خدمات آموزشی به مدیر اجرایی

3-آمار وردی های جدید به مدیر اجرایی
ــه تحصیــل جهــت بیمــه حــوادث  4-آمــار دانشــجویان شــاغل ب

ــرم دانشــجویی و فرهنگــی دانشــگاه ــه معــاون محت ب
5-تکمیل آمار پایگاه استنادی جهان اسام 

گزارش اقتصادی به مدیر آمار و فناوری دانشگاه 6-آمار 
7-آمار دانشجویان 10 ساله مدیر آمار و فناوری دانشگاه

8-گزارش و آمار شاخصهای عملکردی سال1393 مدیر آمار و 
فناوری دانشگاه

علــوم  دانشــگاههای  اطاعاتــی  بانــک  تکمیــل  جهــت  9-آمــار 
شــکی پز

10-آمار ارزشــیابی دانشــگاه در ســال 1393 مدیر آمار و فناوری دانشگاه
11-آمار دانشجویان پردیس خودگران به مدیریت

گــردآوری اطاعــات ســامت ســال1393 مدیــر آمــار و  12-آمــار 
فنــاوری دانشــگاه

13-تکمیــل جــداول بودجــه تفضیلــی ســال 93 و 94 بــه معــاون 
محتــرم توســعه مدیریــت و منابــع دانشــگاهملکرد حــوزه معاونــت 

آموزشــی در حیطــه امورمالــی
1-ثبــت نــام دانشــجویان شــهریه پــرداز )دانشــجویان جدیــد الــورود 

وســنوات قبلــی(
2-پشتیبانی در برگزاری المپیاد ورزشی دانشجویان

3-انتقال پروند های مالی دانشجویان شعبه  بین المل ارس
ومدیــران  معاونیــن  نشســت  همایــش  واجــرای  4-پشــتیبانی 

کشــور سراســر  آموزشــی 
5-پشتبانی در ایجاد غرفه جشنواره شهید مطهری در تهران

کنترل وساماندهی سیستم سما مالی 6-ایجاد ، 

    آمار پذیرش دانشجو به تفکیک دانشکده                                                     

تعداد دانشجودانشکده

  562نفرپزشکی

131نفرداروسازی

130نفردندانپزشکی

152نفربهداشت

97نفرتغذیه

77نفرمدیریت و اطاع رسانی پزشکی

230نفرپرستاری و مامایی

12نفرعلوم نوین پزشکی

203نفرپیراپزشکی

4نفرطب سنتی

78نفرتوانبخشی

75 نفرعلوم پزشکی سراب

12نفرشعبه بین المللی ارس

کز تحقیقاتی دانشگاه 3نفرمرا

مرکز مطالعات و آموزش پزشکی
)آموزش الکترونیکی(

21نفر

1797 نفرجمع
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عملکرد در حیطه  امور مشمولین

برگزاری جلسات توجیهی جهت اقدام به درخواست معافیت تحصیلی دانشجویان ورودی سال 94 	 
درخواست انتقال معافیتهای تحصیلی دانشجویان انتقالی به این دانشگاه به تعداد  ) 40 فقره (	 
کــه در مــدت زمــان مقــرر از لحــاظ 	  درخواســت افزایــش ســقف ســنوات تحصیلــی بــرای دانشــجویان 

نظــام وظیفــه موفــق بــه اتمــام نگردیــده انــد بــه تعداد)18فقــره(
کــه 	  بررســی معافیتهــای قبــل از ســال    93  دانشــجویان ذکــور ودرخواســت بــرای دانشــجویانی 

معافیــت تحصیلــی نداشــتند از ســازمان نظــام وظیفــه)110 نفــر(
اعام فراغت از تحصیل برای دانش آموختگان ذکور به تعداد )57 فقره(	 
درخواست معافیت تحصیلی  به تعداد)65 فقره(	 
راهنمائی وپاسخگویی به دانشجویان در خصوص مسائل مربوط به نظام وظیفه وادامه تحصیل	 
درخواست معافیت کفالت برای دانشجویان به تعداد)3فقره (	 
راهنمائی وتوجیه همکاران دانشکده  در اقدامات نظام وظیفه دانشجویان	 
ایجــاد هماهنگــی بــا ســازمان وظیفــه عمومــی در خصــوص اخــذ معافیــت تحصیلی دانشــجویان کــه در 	 

حیــن فراغــت از تحصیــل مــی باشــند)8 مــورد( 

آمار دانشجویان فارغ التحصیل به تفکیک دانشکده –  سال94

تعداد دانشجوی فارغ التحصیل شدهدانشکده

411 نفرپزشکی

116نفرداروسازی

172 نفردندانپزشکی

146نفربهداشت

71 نفرتغذیه

101 نفرمدیریت و اطاع رسانی پزشکی

234 نفرپرستاری و مامایی

17 نفرعلوم نوین پزشکی

266 نفرپیراپزشکی

129 نفرتوانبخشی

109 نفرعلوم پزشکی مراغه

43 نفرشعبه بین المللی ارس

کز تحقیقاتی دانشگاه 7 نفرمرا

10 نفرمرکز مطالعات و آموزش پزشکی)آموزش الکترونیکی(

1855 نفرجمع

عملکرد حوزه انفورماتیک
کنتــرل وپیگیــری الزم در خصــوص  ثبــت بــه موقــع نمــرات توســط اســاتید محتــرم در نــرم افــزار 	 

ســما بــرای انجــام دقیــق برنامــه ریــزی آموزشــی در حیطــه هــای مختلــف
هماهنگــی بــا واحــد هــای تابعــه وبســتر ســازی الزم بــرای ثبــت نــام الکترونیکــی دانشــجویان 	 

جدیــد الــورود واطــاع رســانی هــای بــه موقــع بــه مراجعیــن از طــرق وب ســایت
راه اندازی بایگانی الکترونیکی در حوزه جهت ثبت پرونده الکترونیکی دانشجویان ورودی جدید	 
افدام در خصوص حذف دفاتر بایگانی وثبت آن در پرونده الکترونیکی دانشجویان	 
دادن اســتقال واختیــارات الزم بــه اداره ارزشــیابی بــرای انجــام ارزشــیابی اســاتید از طریــق ســما 	 

وپشــتیبانی نــرم افــزار فــوق وارائــه آموزشــهای الزم در ایــن زمینــه
کمتریــن زمــان ممکــن بــا 	  همــکاری در زمینــه برگــزاری آزمــون ارتقــائ واســتخراج نتایــج در 

باالتریــن دقــت
انجام ثبت نام الکترونیکی از متقاضیان آزمون فلوشیپ	 
ارائه دهها مورد آمار به واحد های تابعه سازمان ها و وزارت متبوعه	 

کــد اســتادی –دریافــت نظــرات 	  طراحــی انــواع فرمهــا جهــت اخــذ اطاعــات در زمینــه ارائــه 
ومدیــران معاونیــن  همایــش  بــرای  الکترونیکــی  بصــورت  دانشــگاه ها 

ــاال 	  ــت ب ــال دوم جه ــون نیمس ــش از 150 آزم ــرات بی ــه نم ــوط ب ــات مرب ــی اطاع ــرل و بازبین کنت
 بــردن امنیــت

ارتقا ئ وپشتیبانی از سخت افزارهای الزم هرچه بهتر امورات اداری قسمتهای مختلف حوزه	 
ــه مراجعیــن بــدون 	  ــر ب ــه خدمــات بهت کل حــوزه در جهــت ارائ ــدازی شــبکه بــی ســیم در  راه ان

کــرد اضافــی  یــک ریــال هزینــه 
همــکاری وتوامنــد ســازی همــکاران واحــد امــور مالــی در جهــت ارائه خدمات دقیق ،شــفاف وســریع 	 

بــه مراجعیــن ووالدیــن آنهــا در خصــوص اطــاع از وضعیت مالی دانشــجویان شــهریه پرداز
بــروز نگاهداشــتن تمامــی سیســتم هــای الکترونیکــی )ســخت افــزاری و نــرم افــزاری ( بطوری کــه 	 

هیچ گونــه قطعــی از طــرف ایــن حــوزه بــه وجــود نیایــد.
کاربردی وحفظ ومراقبت از آن 	  پشتیبان گیری مرتب از تمامی نرم افزارهای 

عملکرد درحیطه هیات علمی 

هدف اختصاصی: تشکیل جلسه شورای انتخاب استاد ممتازی 

تعداد پرونده بررسی شده  تعداد جلسات

1 1

گروه معارف کمیسیون تخصصی   هدف اختصاصی: تشکیل جلسه  

تعداد پرونده بررسی شده  تعداد جلسات

5 1

هدف  اختصاصی : تشکیل جلسات هیئت ممیزه 

تعداد اعضاء هیئت علمی ارتقاء یافته مرتبه

19 دانشیاری  به استادی

25 استادیاری به دانشیاری

5 مربی به استادیاری 

هدف اختصاصی : تشکیل جلسات  ماده یک فرهنگی 

تعداد پرونده بررسی شده  تعداد جلسات

40 3
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عملکرد حوزه معاونت آموزشی در حیطه واحد بهبود کیفیت امور سما

عملکــرد کمیتــه نظــارت بــر حســن اجــرای 
مقــررات آموزشــی

اهداف:
حصـــول اطمینـــان نســـبت بـــه حســـن اجـــرای مقـــررات آموزشـــی در 	 

تابعـــه دانشـــکده های 
ایجاد هماهنگی دراجرای مقررات مزبور	 
مقــررات 	  از  احتمالــی  ناصــواب  بردداشــتهای  و  تخلفــات  از  جلوگیــری 

موضوعــه

کمک به دانشکده ها درجهت اجرای هرچه مطلوب تر مقررات
1- نظارت بر امر ثبت نمرات در سیستم سما	 
ــا 10 روز 	  ــر تـ کثـ ــما )حدا ــتم سـ ــع در سیسـ ــه موقـ ــرات بـ ــرل ثبـــت نمـ 2-کنتـ

ــی( ــه امتحانـ ــزاری جلسـ ــس از برگـ پـ
3-کنترل وضعیت تحصیلی دانشجویان پیشین در سما	 
4-بررســـی واعـــام نظـــردر خصـــوص تغییـــر نمـــره درســـی پـــس از ثبـــت 	 

ــرات ــی نمـ نهائـ
5-کنترل میزان رعایت دروس پیش نیاز وهم نیاز	 
6- نظـــارت وارزیابـــی نحـــوه برگـــزاری امتحانـــات پایـــان تـــرم ) نیمســـال 	 

دوم 94-93 (  دانشـــکده هـــا وتعییـــن ســـه دانشـــکده برتـــر 
هـــا 	  دانشـــکده  آموزشـــی  شـــورای  هـــای  مصوبـــه  وبررســـی  7-نظـــارت 

وتطبیـــق آنهـــا بـــا آئیـــن نامـــه هـــا آموزشـــی یـــا مصوبـــات شـــورای آموزشـــی 
دانشـــگاه

8-اقدامـــات ومکاتبـــات الزم در خصـــوص دانشـــجویان تغییـــر رشـــته داده 	 
ـــام  ـــی ) ثبـــت ن ـــردان ارس ) 9 نفـــر ( تاحصـــول نتیجـــه نهائ پردیـــس خودگ

کـــه حائـــز شـــرایط بودنـــد ( در دانشـــگاه هائـــی 
در 	  دانشـــجویان  شـــخصی  درخواســـتهای  بـــه  ورســـیدگی  9-بررســـی 

فـــوری نتیجـــه  واعـــام  آموزشـــی  مشـــکات  خصـــوص 
10-مراجعه حضوری به دانشکده ها در مواقع لزوم	 
11- راهنمایـــی وارائـــه راهکارهـــای قانونـــی وآئیـــن نامـــه ای بـــه همـــکاران 	 

دانشـــکده هـــا در صـــورت بـــروز مشـــکات آموزشـــی یـــا ابهـــام در آن.

عملکرد  اداره ثبت نام
 1- ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سراسری مقطع دکتری عمومی 529 نفر

کارشناسی ناپیوسته 664 نفر کارشناسی و   2-ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع 
کارکنان عملیاتی اورژانس : 18 نفر کاردانی فوریت های پزشکی   3- ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون 

4- صدور کارت دانشجوئی دانشجویان در کلیه مقاطع تحصیلی )کارت اصلی و المثنی( : 1950 عدد
ــق  ــده از طری ــی ش ج معرف ــار ــده از خ ــل ش ــی منتق ــجویان ایران ــی ودانش ــجویان خارج ــرش دانش 5- پذی

وزارت بهداشــت ،درمــان وآمــوزش پزشــکی 6 نفــر
6- مکاتبات مربوط به  موسسات سامت در شهرستانهای بناب،اهر ومرند ومیانه

گروه علوم پزشکی شامل:  7-همکاری در برگزاری آزمونهای سراسری 
کارورزی پزشــکی،  پذیــرش دســتیار پزشــکی ودندانپزشــکی ،کارشناســی ارشــد ، علــوم پایــه وپیــش 

MHLE )در 3 نوبــت( گروههــای علــوم پایــه پزشــکی، ، زبــان     -ph.d8
کاردانــی وکارشناســی وکارشناســی ناپیوســته  9- برگــزاری جلســات نقــل وانتقــال دانشــجویان در مقاطــع 

ودکتــری عمومــی در شــهریور وبررســی پرونــده 350 نفــر از متقاضیــان 
10- پاسخ به مکاتبات واستعام دانشگاهها وموسسات آموزش عالی  در مورد دانشجویان

11-مکاتبات مربوط به انصراف از تحصیل دانشجویان    
کشور دانشجویان 12-مکاتبات مربوط به خروج از 

13-بررسی فرمهای حق التدریس واصله از دانشکده ها به تعداد 350 فقره

پیشنهادات:
احــداث وتجهیــز ســالن آزمــون بــرای ســالهای آتــی بــه منظــور جلوگیــری از تعطیلــی هــای ناخواســته 

دانشــکده هــا بــه هنــگام برگــزاری آزمــون هــای سراســری
خرید صندلی آزمون وتعویض صندلیهای قدیمی حوزه ها

عملکرد حوزه معاونت آموزشی  در حیطه دبیرخانه
ع مکاتبه تعداد )فقره(نو

292نامه محرمانه

1520ارسالی به وزارت

کل 25220جمع 

ع مکاتبه تعداد )فقره(نو

14320نامه دریافتی
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178نامه داخلی

بررســی اطاعــات ســما مربــوط بــه دروس در مقاطــع تحصیــات تکمیلــی 	 
دانشــکده های تابعــه و اســتخراج نواقــص موجــود.

بررســی اطاعــات ســما مربــوط بــه اســاتید دانشــگاه اعــم از عضــو هیئــت 	 
و  التدریــس  حــق  اســاتید  و  دانشــگاهها  ســایر  از  مدعــو  اســاتید   - علمــی 

موجــود. نواقــص  اســتخراج 
بررســی اطاعــات ســما مربــوط بــه دانشــجویان موجــود دانشــگاه در مقاطــع 	 

مختلــف و اســتخراج نواقــص موجــود.
بــا 	  مختلــف  جلســات  تشــکیل  طریــق  از  کاربــردی  هــای  برنامــه  تدویــن 

رؤســای ادارات در جهــت رفــع نواقــص اطاعــات ســما در زمینــه هــای فــوق.
بــا 	  اســاتید  و  دانشــجویی   - دروس    ، رشــته  کدهــای  تغییــر  پیشــنهاد 

ع  متبــو وزارتخانــه  ســایت  در  کــه  وزارتخانــه  اســتاندارد  کــد  بکارگیــری 
وجــود دارد و ســرفصل ها و آیین نامــه هــای مربــوط بــه هــر رشــته وتشــکیل 
جلســات مختلــف بــا حضــور مســئولین امــر و بحــث و بررســی در خصــوص 

مــوارد مذکــور.
آماده ســازی کدهــای مــد نظــر و اجــرا بــه صــورت پایلــوت در مقاطع تحصیات 	 

تکمیلی ســه دانشــکده بهداشــت ، تغذیه ، پرســتاری و مامایی.
بــا عنایــت بــه تصمیــم آن معاونــت محتــرم در راســتای متمرکز کــردن خدمات 	 

ماشــینی معاونــت آموزشــی ، راه انــدازی واحــد خدمــات ماشــینی در دانشــکده 
مدیریــت و اطاع رســانی پزشــکی.

انجــام مکاتبــات مختلــف و پیگیــری در خصــوص ارســال برنامه هــای هفتگــی مقاطــع مختلــف تحصیــات تکمیلــی 	 
توســط دانشــکده ها. 

ثبــت اطاعــات مربــوط بــه تعریــف دروس ارســالی از دانشــکده هــا در برنامــه ســما و آمــاده ســازی برنامــه ســما جهــت 	 
انتخــاب واحــد دانشــجویان در مقاطــع تحصیــات تکمیلــی.

حضور فعال در ثبت نام دانشجویان پذیرفته شده در مقاطع مختلف تحصیات تکمیلی.	 
کتبــی از 	  کــه بعــد از انتخــاب واحــد و حــذف و اضافــه بــا دســتور  رفــع نواقصــی مربــوط بــه انتخــاب واحــد دانشــجویان 

آن معاونــت محتــرم ارســال می شــدند.
پیگیــری و تکمیــل اطاعــات مربــوط بــه تعریــف دروس اعــم از تغییــر اســتاد ، تغییــر زمــان ارائــه درس  و تغییــر محــل 	 

کاس درس. برگزاری 
که به هر دلیل انتخاب واحد نکرده اند.	  بررسی و تکمیل انتخاب واحد دانشجویانی 
که از آن معاونت محترم معرفی می شدند. 	  ثبت نام و انتخاب واحد برای دانشجویان انتقالی و مهمانی 
تکمیل سوابق درسی دانشجویان انتقال و مهمان ) انتخاب واحد و ثبت نمره و تغییرات در وضعیت نمره(.	 
ــا 	  ــه شــورای آموزشــی ی گیــری ب کــه از دانشــکده هــا جهــت تصمیــم  بررســی و تکمیــل ســوابق درســی دانشــجویانی 

کمیســیون. ــا  کمیســیون مــوارد خــاص ارجــاع داده مــی شــوند طبــق نظــر شــورا ی
بررسی اشکاالت موجود در برنامه سما و انتقال آنها به واحد انفورماتیک آن معاونت محترم جهت رفع نقص.	 
جوابدهی به مکاتبات و انجام سایر اموراتی که به صورت دستور کتبی از آن معاونت محترم ارجاع داده می شوند.	 
ــات 	  ــالجاری اطاع ــان س ــا پای ــرم  ت ــت محت ــتیبانی آن معاون ــی و پش ــوه اله ــد و ق ــه حم ــا ب ــر دارد ت ــد در نظ ــن واح ای

مربــوط بــه ســما را در زمینــه هــای اســاتید ، دانشــجویان و دروس تکمیــل و بــه روز رســانی نمــوده تــا از ســال آینــده 
بتوانــد تمامــی امــورات مربــوط بــه ســما دانشــگاه را بــه حالــت متمرکــز در واحــد خدمــات ماشــینی  بــه انجــام رســاند.
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مدیر نظارت بر مواد غذایی، 
آرایشی و بهداشتی تبریز: 

هــدف اصلــی نظــارت، اصــالح و 
بــاال بــردن کیفیــت محصــوالت 

ســالمت محــور اســت 

دومین جلسه کمیته پیشگیری از قاچاق کاالهای 
تبریـز  دارو  و  غـذا  معاونـت  در  محـور  سـالمت 
دومیـــن  تبریـــز  پزشـــکی  علـــوم  دانشـــگاه  ودارو  غـــذا  معاونـــت  عمومـــی  روابـــط  گـــزارش  بـــه 
ــز  ــور دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـ کاالهـــای ســـامت محـ کمیتـــه پیشـــگیری از قاچـــاق  جلســـه 
در معاونـــت غـــذا و دارو بـــا حضـــور اعضـــا و نماینـــدگان معاونـــت هـــای دانشـــجویی و فرهنگـــی، 
کـــه بـــه ریاســـت دکتـــر نجفـــی معـــاون غـــذا  گردیـــد.  در ایـــن جلســـه  بهداشـــتی و آموزشـــی برگـــزار 
و دارو تشـــکیل شـــده بـــود ضمـــن بررســـی و ارائـــه راهکارهـــای جدیـــد توســـط اعضـــا حاضـــر، 
کمیتـــه بـــرای ســـال  ع وقـــت برنامـــه هـــای عملیاتـــی معاونـــت هـــای عضـــو  گردیـــد در اســـر مقـــرر 
کارشناســـان  گروههـــای هـــدف بـــا همـــکاری  گـــردد. همچنیـــن پکیـــج آموزشـــی ویـــژه  95 ارائـــه 
ــوم  ــگاه علـ ــای دانشـ ــت هـ ــار معاونـ ــازی و در اختیـ ــاده سـ ــگاه آمـ ــف دانشـ ــای مختلـ ــت هـ معاونـ
بیـــن   در  رســـانی  اطـــاع  ضمـــن  تـــا  گرفتـــه  قـــرار  دانشـــجویی  معاونـــت  بخصـــوص  پزشـــکی 
ج در نشـــریه هـــای دانشـــجویی، اســـتفاده در برنامـــه  دانشـــجویان اقدامـــات دیگـــری ماننـــد در
ـــه  ـــات ارائ ـــا موضوع ـــط ب ـــای مرتب ـــن ه ـــاخت انیمیش ـــجویی و س ـــابقات دانش ـــی، مس ـــای نمایش ه
شـــده انجـــام شـــود.  ارســـال پمفلـــت هـــای آموزشـــی و برچســـب هـــای جدیـــد اصالـــت بـــرای 
گاهـــی دانشـــجویان دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی و ســـایر دانشـــگاه هـــای اســـتان نیـــز از مصوبـــات  آ

هـــای  برنامـــه  اســـتان  پـــرورش  و  آمـــوزش  بـــا همـــکاری  مقـــرر شـــد  بـــود. همچنیـــن  جلســـه 
گـــردد  آمـــوزش در مـــدارس مقاطـــع تحصیلـــی بـــا هماهنگـــی معاونـــت بهداشـــتی دانشـــگاه اجـــرا 

راه انــدازی واحــد تحقیــق و توســعه موادغذایــی، آرایشــی و 
بهداشــتی در معاونــت غــذا و دارو تبریــز 

ــی و  ــذا، آرایشـ ــوزه غـ ــعه در حـ ــق و توسـ ــد تحقیـ ــز واحـ ــکی تبریـ ــوم پزشـ ــگاه علـ ــذا و دارو دانشـ ــی معاونـــت غـ ــزارش روابـــط عمومـ گـ ــه  بـ
بهداشـــتی بـــا هدفایجـــاد فرصـــت هـــای عظیـــم نـــوآوری در ایـــن عرصـــه و بـــا امـــکان بهـــره منـــدی از اســـاتید مجـــرب دانشـــگاهی 
کارشناســـان بـــا تجربـــه در زمینـــه مـــواد غذایـــی، آشـــامیدنی، آرایشـــی و بهداشـــتی در ایـــن معاونـــت راه انـــدازی شـــد.  مرتبـــط و 
ـــر مـــواد غذایـــی، آشـــامیدنی، آرایشـــی و بهداشـــتی ایـــن معاونـــت ضمـــن اشـــاره بـــه چـــارت بنـــدی ایـــن  دکتـــر نعمتـــی مدیـــراداره نظـــارت ب
کشـــور  گـــروه را مســـتقل ولـــی همســـو بـــا نیازهـــای معاونـــت و  واحـــد بـــه دو قســـمت غذایـــی و آرایشـــی و بهداشـــتی فعالیتهـــای ایـــن دو 
ـــر اســـاس نیازهـــای  کمـــک آموزشـــی ب ـــه تهیـــه مطالـــب  ح وظایـــف ایـــن واحـــد از جمل کـــرد. ایشـــان همچنیـــن بـــه چنـــد مـــورد از شـــر اعـــام 
کارگاه و جلســـات آموزشـــی در  علمـــی مرتبـــط بـــا حـــوزه غذا،آرایشـــی و بهداشـــتی، برگـــزاری برنامـــه هـــای آموزشـــی شـــامل ســـمینار ، 
کشـــور وایجـــاد ارتبـــاط نزدیـــك  راســـتای اهـــداف بلنـــد مـــدت ســـازمان، نیازســـنجی و انجـــام ایـــده هـــای پژوهشـــی بـــا توجـــه بـــه اولویتهـــای 
کـــرد.  کشـــور هـــا و تبـــادل اطاعـــات بـــه ویـــژه بـــا واحدهـــای تحقیـــق و توســـعه آنهـــا اشـــاره  کنترلـــی غـــذا و دارو ســـایر  بـــا ســـازمان هـــای 

گـزارش روابـط عمومـی معاونـت غـذا و دارو دانشـگاه  بـه 
علـوم پزشـکی تبریـز، دکتـر نعمتـی قائـم مقـام معـاون و 
آرایشـی و بهداشـتی در  بـر مـواد غذایـی،  مدیـر نظـارت 
کـه بـا روابـط عمومـی معاونـت غـذا ودارو  مصاحبـه ای 
واحدهـای  از  اخیـر  بازدیدهـای  و  نظارتهـا  بـا  رابطـه  در 
تولیـدی مـواد غذایـی ، آشـامیدنی و آرایشـی بهداشـتی 
گفـت: هـدف اصلـی سیسـتم نظارتـی  بعمـل آورده بـود 
مـی  تولیـدی  محصـوالت  کیفیـت  بـردن  بـاال  و  اصـاح 
کـه خـط قرمـز وزارت بهـد اشـت یعنـی  باشـد و تـا زمانـی 
قانـون  حیطـه  در  نیافتـد  مخاطـره  بـه  مـردم  سـامتی 
واحدهـای  بخصـوص  تولیـدی  واحدهـای  تمامـی  از 
کـرد.   تولیـدی جدیـد و بـدون تخلـف حمایـت خواهیـم 
وی همچنیـن بـه فرصـت دهـی و حمایـت بـرای اصـاح 
کـرده  نـوآوری محصـوالت واحدهـای تولیـدی اشـاره  و 
کارشناسـان نظارتـی و بـا تجربـه ایـن معاونـت  و افـزود : 
بـا واحدهـای  را  ایـن خصـوص همـکاری هـای الزم  در 
تولیـدی جدیـد انجـام داده و بـرای رفـع مشـکات اولیـه 
تولید ضمن ارائه مشـورت های فنی و راهکارهای مفید 
بهداشـتی  هـای  پروانـه  صـدور  زمـان  کاهـش  در  سـعی 
دارنـد.  همچنیـن در حوزه تولیدات محصوالت سـامت 
محور با همکاری سایر سازمانهای ذیربط برای تشویق 
اقدامـات  ایـن عرصـه  تولیـد در  گـذاران جهـت  سـرمایه 
مفیدی در دسـت اقدام داریم تا ضمن افزایش اشـتغال 
ع وارد بـازار شـوند.  کیفیـت و متنـو زایـی، محصـوالت بـا 
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برگزاری دوره آشنایی دانشجویان دانشکده 
داروسازی با موضوعات مرتبط با داروخانه ها 

در معاونت غذا و دارو تبریز 
گــزارش روابــط عمومــی معاونــت غــذا و دارو تبریــز دوره آمــوزش و آشــنایی دانشــجویان دانشــکده  بــه 
داروســازی بــا موضوعــات مرتبــط بــا داروخانــه هــا و قوانین جدید مرتبــط با انــواع دارو در معاونت غذا 
گردیــد. دکتــر آقاجانــی مدیــر اداره نظــارت بــر دارو و مــواد  و دارو دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز برگــزار 
مخدرمعاونــت غــذا و دارو ضمــن خوشــامدگویی بــه دانشــجویان داروســازی ضمن معرفــی معاونت و 
ح وظایف معاونت  زیــر مجموعــه هــای مدیریــت اداره نظارت بر دارو و مواد مخدر، خاصه ای از شــر
غــذا و دارو، قوانیــن مربــوط بــه دارو و داروخانــه و وظایــف مســئولین فنــی داروخانــه هــا را ارائــه نمــود.  
کارشناســان دارویــی در موضوعــات مرتبــط، آشــنایی بــا واحــد اطــاع رســانی دارو ســموم ،  در ادامــه 
معرفــی واحــد تحقیــق و توســعه و عــوارض دارویــی، نظــارت بــر شــرکتهای توزیــع دارویــی و همچنیــن 
نحوه اســتعام اصالت داروها به بحث و گفتگو پرداخته و به ســواالت دانشــجویان پاســخ داده شــد.

برگزاری جلسه هماهنگی و بازآموزی ویژه 
کارشناسان شبکه های بهداشتی استان در 

معاونت غذا و دارو تبریز 

گــزارش روابــط عمومــی معاونــت غــذا ودارو دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز جلســه هماهنگــی و  بــه 
آموزشــی بــرای کارشناســان شــبکه هــای بهداشــت اســتانی بــا حضــور رئیــس اداره نظــارت بــر مــواد 
غذایــی، آشــامیدنی، آرایشــی و بهداشــتی در معاونــت غــذا و دارو دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز 
کــردن  گردیــد. در ایــن دوره آموزشــی یکــروزه دکتــر رمضانــی ضمــن اشــاره بــه اثــر بخــش  برگــزار 

ــده  ــام ش ــای انج ــات و بازدیده ــری صورتجلس ــه پیگی ــبت ب ــدی نس ــای تولی ــر واحده ــارت ب نظ
کــرد داشــتن برنامــه مــدون و دوره ای  کیــد و خاطــر نشــان  کارشناســان شــبکه بهداشــت تا توســط 
گزارشــات منســجم بــا فعالیــت هــای انجــام شــده در  بــرای بازدیــد از واحدهــای تولیــدی و ارائــه 
گیــرد.  وی ضمــن تســریع در برخــورد با واحدهــای متخلف به  کار تمامــی کارشناســان قــرار  دســتور 
کــه معرفــی واحــد هــای متخلــف بــه مراجــع قانونــی بــا هماهنگــی ایــن  کــرد  ایــن نکتــه نیــز اشــاره 
گیــرد تــا امــکان پیگیــری از طــرف معاونــت نیز فراهم شــود.   کارشــناس مربوطــه انجــام  معاونــت و 
کارشناســان واحدهــای مختلــف معاونــت غــذا و دارو در خصــوص نشــانگرهای  در ادامــه جلســه 
تغذیــه ای، نحــوه پایــش و ارزیابــی شــبکه هــای بهداشــت، صــادرات و واردات بخصــوص در 
ــه  ــد از ســطح عرضــه محصــوالت آرایشــی و بهداشــتی و نحــوه پاســخگویی ب منطقــه آزاد، بازدی
گفتگــو پرداختنــد. در خاتمــه دکتــر رمضانــی بــا ابــراز  کارشناســان شــبکه بــه بحــث و  شــکایات بــا 
ــه تمهیــدات انجــام یافتــه در راســتای ســامت وبهداشــت جامعــه ومــردم،  امیــدواری نســبت ب
 کارشناســان و دســت انــدرکاران را بــه تــاش جــدی و بــی وقفــه در ایــن مقولــه ترغیــب نمــود. 

اولین جلسه تجویز منطقی دارو و نحوه 
مصرف آن برای کارمندان استانداری 

ــا اســتناد نامــه  ــز و ب ــوم پزشــکی تبری ــط عمومــی معاونــت غــذا ودارو دانشــگاه عل ــزارش رواب گ ــه  ب
کارمنــدان ســازمان هــا و ادارات  معــاون غــذا ودارو مبنــی بــر برگــزاری نشســت هــای آموزشــی بــرای 
گاهــی عمومــی در خصــوص مصــرف صحیــح داروهــا، اولیــن  مختلــف اســتان جهــت افزایــش آ
کسیناســیون توســط اداره  ــزا و وا کارمنــدان اســتانداری در خصــوص آنفلون ــرای  جلســه آموزشــی ب
نظــارت بــر امــور دارو و مــواد مخــدر معاونــت غــذا ودارو )کمیتــه تجویــز و مصــرف منطقــی دارو( و بــا 
کــه در ســالن  گردیــد.  در ایــن نشســت  گــروه بالینــی دانشــکده داروســازی برگــزار  همــکاری اســاتید 
اجتماعــات اســتانداری برگزارگردیــد دکتــر هالــه رضایــی متخصــص داروســازی بالینــی در خصــوص 
کننــده ایــن بیمــاری، تشــخیص و عائــم بیمــاری،  بیمــاری آنفلونــزا ، انــواع ویروســهای ایجــاد 
کاملــی ارائــه  افرادیکــه نیــاز بــه توجــه بیشــتری دارنــد و عــوارض و درمــان بیمــاری توضیحــات 
کسیناســیون را بــرای  ح دادنــد.  ایشــان در ادامــه وا نمــوده و روشــهای پیشــگیری از بیمــاری را شــر

گروههــای در معــرض خطــر الزم و بــرای ســایر افــراد جهــت تخفیــف عائــم بیمــاری مفیــد دانســت و  مصــرف خودســرانه داروهــا و بخصــوص آنتــی بیوتیــک هــا را در ایــن بیمــاری نابجــا اعــام نمــوده و 
ح شــد پاســخ هــای مناســب داده شــد. کــه از ســوی حاضریــن مطــر کــرد از مصــرف آســپرین در افــراد زیــر 18 ســال در عفونــت هــای ویروســی پرهیــز شــود.  در خاتمــه جلســه بــه ســواالت دارویــی  توصیــه 

26

ی 
ها

داد
روی

 و 
ــار

ـــــــ
خبـ

ا
94

ن 
ستا

زم

27

ی 
اخبــــــــــار و رویدادها

ستان 94
زم

دوره جدید-شماره سوم - زمستان 94دوره جدید-شماره سوم - زمستان 94



گــزارش روابــط عمومــی معاونــت غــذا و  بــه 
دارو دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز  یکــی از 
کاالهــای  کــه بــه مــا در انتخــاب  مــوارد مهمــی 
تــا  کنــد  مــی  کمــک  بهداشــتی  و  آرایشــی 
میــان  از  را  خــود  نظــر  مــورد  کاالی  بتوانیــم 
کنیــم  ع محصــول دیگــر انتخــاب  صدهــا نــو
کــه از طریــق  برچســب  روی  اطاعاتــی اســت 
موجــود  مندرجــات  آوریــم.  مــی  بدســت  آن 
ــی  کامل در برچســب اطاعــات دقیــق و نســبتا 
در مــورد محصــول مــورد نظــر بــه مــا داده و 
کاالی انتخابــی  اجــازه مــی دهــد تــا بتوانیــم 
مقایســه  موجــود  کاالهــای  دیگــر  بــا  را  خــود 
ایــن  در  تقلــب  و  قاچــاق  متاســفانه  کنیــم. 
رغــم  علــی  و  بــوده  زیــاد  محصــوالت  ع  نــو
هشــدارهای زیــاد بعضــا ســامتی خــود را بــه 
علــت اطاعــات ناقــص، فــدای قیمــت ارزان 
کنیــم. در هنــگام  محصــوالت ناشــناس مــی 
ــد محصــوالت آرایشــی و بهداشــتی تولیــد  خری
ــر را  ــد مــوارد زی کــه بای ــه برچســب آن  داخــل ب
باشــیم. داشــته  کافــی  دقــت  باشــد  داشــته 
نــام محصول...نــام تجارتــی)Brand(... نــام 
ــا  کننــده ی کارخانــه تولیــد  ــا  و نشــانی شــرکت ی
کننــده... وزن یــا حجــم خالــص  بســته بنــدی 
محصــول... شــماره پروانه بهداشــتی ســاخت 
دارو...تاریــخ  و  غــذا  ســازمان  لوگــوی  بــا 
تشــکیل  مــواد  مصــرف...  انقضــاء  و  تولیــد 
دهنــده... ســری ساخت...شــرایط نگهــداری 
و توصیــه هــای بهداشــتی و عبــارت ســاخت 
ایــران   شــماره پروانــه ســاخت از مهمتریــن 
داخلــی  محصــوالت  برچســب  ضروریــات 
کــه بــا آن براحتــی مــی تــوان محصــول  اســت 
کــرد. پیگیــری  و  شناســایی  را  نظــر  مــورد 
بهداشــتی  پروانــه  بــدون  محصــوالت  در    
بــردن  بــاال  بــرای  تقلبــی  ســاخت، قاچــاق و 
بهداشــتی  غیــر  اولیــه  مــواد  از  ســود  حاشــیه 

از  مانــدن  امــان  در  بــرای  و  شــده  اســتفاده 
انــواع  از  باالیــی  درصــد  از  میکروبــی  فســاد 
کــه عامــل  نگهدارنــده هــا اســتفاده مــی شــود 
پیــری زود رس، لــک هــای پوســتی و... مــی 
باشــند. رنگهــای مــورد اســتفاده نیــز حــاوی 
ســرب  ماننــد  ســنگین  فلــزات  بــاالی  درصــد 
کثــرا در دراز مــدت عــوارض جبــران  کــه ا اســت 
ناپذیــری بــرای پوســت، مــو و سیســتم عصبی 
هــر  بــروز  بــدن خواهنــد داشــت. در صــورت 
ع آســیب، ایــن محصــوالت بــه هیــچ وجــه  نــو

و  نبــوده  پیگیــری   قابــل 
کننــده بــه  شــکایت مصــرف 
رســید.   نخواهــد  ســرانجام 
فروشــندگان  توصیــه  بــه 
اینکــه  بــر  مبنــی  جــو  ســود 
اصــل  قاچــاق  محصــوالت 
ای  عارضــه  هیــچ  و  بــوده 
کننــدگان  نداشــته و مصــرف 
کامــل دارنــد هرگــز  رضایــت 
برچســب  نکنیــد.    توجــه 
ســامت  و  اصالــت  کنتــرل 
در  نویــن  اقدامــی  کاال 
قاچــاق  بــا  مبــارزه  راســتای 
بــا  کــه  باشــد  مــی  تقلــب  و 

بکارگیــری توانمنــدی هــای عرصــه فنــاوری 
ارتقــاء  در  موثــری  گام  توانســته  اطاعــات 
ح زیــر نظــر  ســامت  جامعــه بــردارد.  ایــن طــر
ســازمان غــذا و دارو صرفــا بــرای محصــوالت 
ســطح  ارتقــاء  و  حفــظ  هــدف  بــا  وارداتــی 
کاالی غیرمجــاز از  ســامت مــردم، شناســایی 
کار وســرمایه  کاالی مــورد تاییــد و حمایــت از 
کار خود  ایرانــی و تولیــد کننــدگان داخلــی ابتدا 
را بــا اقــام دارویــی و مکمــل هــا آغــاز نمــود 
کلیــه  ح  و پــس از اجــرای موفقیــت آمیــز طــر
حــوزه  وارداتــی  کاالهــای 
و  مــواد  جملــه  از  ســامت 
کلیــه فــرآورده های آرایشــی 
لیســت  بــه  بهداشــتی   ،
ح  محصــوالت مشــمول طــر
گردیدنــد. مصــرف  اضافــه 
از  پــس  گرامــی  کننــدگان 
قبــل  و  محصــول  خریــد 
بایســت  مــی  مصــرف  از 
چ(  )اســکر الیــه پوشــاننده 
ــت و  ــرروی برچســب اصال ب
ــیده و  کاال را خراش ــامت  س
چ را  کــد 16 رقمــی زیــر اســکر
از چپ به راست و از ردیـف 

بــاال بــه پاییــن از طریــق پیامــک بــه شــماره 
کــردن در ســایت  ذکــر شــده ارســال و یــا بــا وارد 
نوشــته شــده اســتعام نماینــد. یکــی از مزایــای 
کاال  ح برچســب اصالــت و ســامت  مهــم طــر
کــه بــا توجــه بــه اختصاصــی بــودن  ایــن اســت 
وارداتــی  محصــوالت  از  قلــم  هــر  بــرای  آن 
آرایشــی و بهداشــتی و عــدم امــکان جعــل بــر 
مشــکات  بــروز  صــورت  در  مذکــور،  چســب 
ناشــی از اســتفاده محصــوالت وارداتی آرایشــی 
رســیدگی  و  پیگیــری  امــکان  بهداشــتی  و 
ع بدلیــل وجــود مســتندات و مــدارک  موضــو
ســازمان  در  نظــر  مــورد  کاالی  بــه  مربــوط 
برچســب  بــود.   خواهــد  میســر  دارو  و  غــذا 
در  و  بــوده  قدیمــی  راســت  ســمت  اصالــت 
نمــی  مشــاهده  جدیــد  وارداتــی  محصــوالت 
شــود. برچســب جدیــد ســمت چــپ بــا داشــتن 
شــماره ارســال پیامــک ثابــت 20008822 و 
ــوده  ــز ب ــیار متمای ــایت www.ttac.ir بس ــا س ی
چ  و قــادر اســت قبــل از خــراش قســمت اســکر
بــه شــماره مذکــور   UIDکــد ارســال  بــا  شــده 
کامــل محصــول را بدســت دهــد.  اطاعــات 
”محصــول  عبــارت  اســتعام،  جــواب  در 
و  اعتبــار  دهنــده  نشــان  باشــد“  مــی  معتبــر 
بایســتی  و  نبــوده  بهداشــت  وزارت  تاییدیــه 
ع محصــول  کامــل ماننــد نــام و نــو مشــخصات 
تاریــخ تولیــد و انقضــا، شــرکت وارد کننــده و... 
کــد 16 رقمــی  را بــا در اســتعام بدســت آورد. 
گونــه  چ( بایــد بــه  بــا الیــه پــاك شــونده )اســکر
خراشــیدن  از  قبــل  کــه  شــود  پوشــانده  ای 
تشــخیص  و  مشــاهده  قابــل  آن  زیــر  اعــداد 
خــراش  قســمت  اســتعام  جــواب  نباشــد. 
کوتــاه صرفــا  کــد UID در پیــام  داده شــده و 
بــا شــماره 20008822 و ســایت الکترونیکــی 
باشــند.   یکســان  بایــد    www.ttac.ir

 اطمینان و سالمت در خرید با برچسب اصالت و سالمت کاال
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تقدیر معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو از مدیریت 
آزمایشگاه معاونت غذا و دارو 

گــزارش روابــط عمومــی معاونــت غــذا و دارو دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز، آزمایشــگاه ایــن معاونــت بــا پیــاده ســازی عملیــات خــوب آزمایشــگاهی )GLP ( و دریافــت  بــه 
کیفیــت و همچنیــن بــا راه انــدازی و توانمنــد ســازی آزمایشــگاه در بکارگیــری آزمــون هــای ســریع در خدمــت رســانی بــه حــوزه ســامت موفــق  ایــزو 17025 بــه منظــور ارتقــای 
کــرد : آزمایشــگاه معاونــت غــذا و دارو بــا داشــتن انــواع  بــه دریافــت تقدیرنامــه از معــاون وزیــر و رئیــس ســازمان غــذا و دارو شــد. دکتــر حمیــدی مدیــر آزمایشــگاه خاطــر نشــان 
کشــور بــه شــمار مــی آیــد. کنتــرل مــواد غذایــی، آشــامیدنی، آرایشــی و بهداشــتی  کارشناســان زبــده از بهتریــن آزمایشــگاه هــای  تجهیــزات و دســتگاه هــای پیشــرفته آنالیــز و 
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برگزاری کمیسیون فنی و بهداشتی بررسی 
صدور پروانه های بهداشتی بصورت 

هفتگی در معاونت غذا و دارو تبریز 
ــور  ــا حض ــذا و دارو ب ــت غ ــتی معاون ــای بهداش ــه ه ــی پروان ــدور و بررس ــتی ص ــی و بهداش ــیون فن کمیس
دکتــر نجفــی معــاون غــذا و دارو در هفتــه جــاری برگــزار گردیــد. در ایــن جلســه بــا صــدور 5 پروانــه بهــره 
بــرداری و پروانــه هــای ســاخت بیــش از 15 واحــد تولیــدی بــا حــدود 35 محصــول تولیــدی جدیــد 
ــد.  در ادامــه ایــن جلســه ضمــن بررســی مــدارک و رشــته تحصیلــی متقاضیــان مســئول  بررســی گردی
بــا 14 متقاضــی مســئول فنــی بصــورت  کارگاهــی  کارخانجــات تولیــدی و شناســه نظــارت  فنــی 
کمیســیون فنــی و  حضــوری مصاحبــه و صاحیــت 12 نفــر از آنهــا تاییــد شــد. شــایان ذکــر اســت 
بهداشــتی معاونــت غــذا و دارو دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز بصــورت هفتگــی برگــزار و پروانــه هــای 
بهداشــتی درخواســتی پــس از بررســی توســط اعضــای محتــرم کمیســیون تصمیــم گیــری مــی شــود. 

نشست هم اندیشی و هماهنگی قطب 
شمال غرب کشور در خصوص چراغ راهنمای 

تغذیه ای در تبریز برگزار گردید 
گــزارش روابــط عمومــی معاونــت غــذا و دارو دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز نشســت نماینــدگان  بــه 
ــا حضــور مدیــر غــذا ایــن  ــه ای ب کشــوری در خصــوص چــراغ راهنمــای تغذی قطــب شــمال غــرب 
معاونــت در تبریــز برگــزار گردیــد.  دکتــر نعمتــی مدیــر غــذا در ایــن نشســت ضمــن خوشــامد گویی به 
میهمانــان شــمالغرب کشــور نســبت بــه تســریع اجــرای چــراغ راهنمــا در تمامــی محصــوالت تولیدی 
ج شــده بــر روی برچســب  کیــد و آمــوزش در خصــوص ســهم هــر محصــول در مــواد غذایــی تا
کــرد.  در ادامــه مراســم ضمــن  هــای غذایــی بــه مســئولین فنــی واحدهــای تولیــدی را توصیــه 
بررســی مشــکات و چالــش هــای موجــود پیــش روی واحدهــای تولیــدی، در خصــوص اطــاع 
ح و برنامــه  کامــل ایــن طــر رســانی بــرای اقشــار جامعــه، داشــتن وحــدت رویــه بــرای اجرایــی شــدن 
ــب  ــی برچس ــا بررس ــن ب ــد. همچنی ــادل ش ــث و تب ــود بح ــای موج ــب ه ــرای برچس ــش ب ــای پای ه

ــا هماهنگــی آزمایشــگاه های  ــد ب گردی هــای چــاپ شــده معاونــت هــای غــذا و دارو موجــود مقــرر 
گیــرد  انجــام  بــازار  در  موجــود  هــای  برچســب  خصــوص  در  آزمایــی  راســتی  معاونــت  هــر 

برگزاری نشست آموزشی مصرف منطقی دارو 
برای کارکنان دیوان محاسبات استان توسط 

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تبریز 
گـــزارش روابـــط عمومـــی معاونـــت غـــذا ودارو دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز در ادامـــه برگـــزاری  بـــه 
کارکنـــان عزیـــز ســـازمان  نشســـت هـــای آمـــوزش تجویـــز مصـــرف منطقـــی دارو و عـــوارض آن بـــرای 
کارکنـــان دیـــوان محاســـبات اســـتان  هـــا و ادارات اســـتان، ســـومین نشســـت آموزشـــی بـــرای 
گردیـــد. در ایـــن برنامـــه دکتـــر  کشـــوری مدیریـــت ســـامت برگـــزار  آذربایجـــان شـــرقی در محـــل مرکـــز 
قـــره خانـــی، متخصـــص داروســـازی بالینـــی در خصـــوص اهمیـــت پـــر فشـــاری خـــون و مراحـــل 
گیـــری فشـــار  آن، علـــل ، راههـــای پیشـــگیری، عـــوارض آن بـــر ارگانهـــای بـــدن، اصـــول انـــدازه 
خـــون، درمـــان هـــای غیـــر دارویـــی در مراحـــل اولیـــه پرفشـــاری خـــون و درمانهـــای دارویـــی 
مطالـــب جامعـــی ارائـــه نمودنـــد.  در ادامـــه نشســـت دکتـــر غفـــاری ، متخصـــص داروســـازی بالینـــی 
ـــم  ـــاری، عائ ـــده بیم ـــهای ایجادکنن ـــواع ویروس ـــات و ان ـــزا، خصوصی ـــاری آنفلون ـــوص بیم در خص
کســـن هـــا  کسیناســـیون ، انـــواع وا بیمـــاری ، افـــراد در معـــرض خطـــر بیشـــتر، نحـــوه پیشـــگیری و وا

کیـــد نمودنـــد از مصـــرف خودســـرانه آنتـــی بیوتیـــك  و در نهایـــت درمـــان دارویـــی را توضیـــح داده و تا
گـــردد همچنیـــن از مصـــرف آســـپیرین در افـــراد زیـــر 18 ســـال  هـــا در ایـــن بیمـــاری بایســـتی اجتنـــاب 
ــواالت  ــز شـــود.  در خاتمـــه دوره بـــه سـ ــز پزشـــك پرهیـ ــاری هـــای ویروســـی بـــدون تجویـ در بیمـ
حاضریـــن در جلســـه توســـط پزشـــکان متخصـــص داروســـازی پاســـخ هـــای مناســـب ارائـــه شـــد.

برگزاری جلسه هماهنگی با داروخانه های شبانه روزی جهت ارائه خدمات بهینه دارویی در ایام نوروز 
گـــزارش روابـــط عمومـــی معاونـــت غـــذا ودارو جلســـه هماهنگـــی بـــا داروخانـــه هـــای شـــبانه روزی در راســـتای تحقـــق اهـــداف ســـامت محـــور ســـازمان غـــذا و دارو بـــا همـــکاری مرکـــز  بـــه 
از زحمـــات شـــبانه روزی همـــکاران  ایـــن جلســـه ضمـــن تقدیـــر  گردیـــد.  در  امـــور دارویـــی اســـتان در معاونـــت غـــذا و دارو تبریزبرگـــزار  بـــا حضـــور مدیـــر  اطـــاع رســـانی دارو هـــا و ســـموم و 
الـــزام حضـــور فعـــال  بـــر  بـــا تمرکـــز  نـــوروزی بویـــژه  بـــه مراجعیـــن و بیمـــاران در تعطیـــات  بـــر ادامـــه خدمـــات بهینـــه  کیـــد  گرامـــی تا بـــه هـــم میهنـــان  ارائـــه خدمـــات دارویـــی  محتـــرم در 
ــرد  ــی عملکـ ــی و ارزیابـ کل بازرسـ ــتور اداره  ــه دسـ ــا بـ ــت بنـ ــی اسـ گفتنـ ــد.   ــادآوری نمودنـ ــه را یـ ــط داروخانـ ــزی محیـ ــی و تمیـ کلـ ــت  ــه نظافـ ــیدگی بـ ــی و رسـ ــوروز، انبارگردانـ ــام نـ ــی در ایـ ــئول فنـ مسـ
گرفـــت.  خواهـــد  انجـــام  معاونـــت  ایـــن  دارویـــی  کارشناســـان  توســـط  نـــوروز  تعطیـــات  ایـــام  در  روزی  شـــبانه  هـــای  داروخانـــه  از  بازدیـــد  دارو،  و  غـــذا  ســـازمان  شـــکایات  بـــه  رســـیدگی  و 
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 غیر مجاز استمصرف روغن زیتون با مارک پومیس
گــزارش واصلــه از معاونــت غــذا ودارو دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز مصــرف روغــن زیتــون بــه دلیــل داشــتن خــواص ارزشــمند غذایــی و دارویــی از طــرف  بــه 
کشــور  کــه مصــرف ســرانه ایــن روغــن در  گــرم اســت، ایــن درحالــی اســت  متخصصیــن تغذیــه توصیــه مــی شــود. متوســط مصــرف ســرانه جهانــی آن حــدود 500 
کیفیــت در کشــورمان بیشــتر نیــاز ایــران بــه ایــن محصــول از راه  مــا حتــی نصــف متوســط جهانــی آن نیــز نیســت، ضمــن اینکــه علــی رغــم تولیــد روغــن زیتــون با
کــرد: روغــن زیتــون بــه شــکل  واردات تأمیــن می شــود. دکتــر نعمتــی مدیــر غــذا معاونــت غــذا و دارو در خصــوص روغنهــای زیتــون موجــود در بــازار خاطــر نشــان 
کشــور  کــه اخیــرا در بــازار مشــاهده و بصــورت قاچــاق وارد  ع روغــن زیتــون  کــی عرضــه مــی شــود، امــا یــک نــو فــرا بکــر، بکــر و تصفیــه شــده بــرای مصــارف خورا
کــه باقی مانــده حاصــل از تفالــه زیتــون بعــد از اســتخراج  شــده اســت روغــن استخراج شــده از تفالــه زیتــون مــی باشــد. طــرز تهیــه آن نیــز به ایــن صــورت اســت 
کــه هنــوز دارای مقــداری روغــن اســت را بــا حــال هــای شــمیمیایی )مثــل هگــزان( و حــرارت اســتخراج می کننــد و بــا عنــوان روغــن حاصــل از تفالــه  روغــن 
زیتــون یــا پومیــس )Pomace( بــه  فــروش می رســانند. قابــل ذکــر اســت روغــن زیتــون مذکــور بــا داشــتن هیدروکربــن هــای حلقــوی فــرار زیــاد بــه عنــوان حــال 
کشــور شــده  کشــورهای اســپانیا،و ایتالیــا و یونــان به صــورت قاچــاق وارد  ک و ســرطان زا مــی باشــد. روغــن زیتــون پومیــس از  اصلــی )هگــزان( بســیار خطرنــا
کشــورها بــه مصــرف  کــه ایــن روغــن در تمامــی  کــی بــا ده درصــد زیــر قیمــت روغــن هــای دیگــر بفــروش مــی رســد و ایــن در حالــی اســت  و بــرای مصــارف خورا
کلیــه روغــن هــای تفالــه  کــی صــادر ننمــوده اســت و  ع روغــن بــرای مصــارف خورا صنعتــی می رســد. وزارت بهداشــت هیچگونــه مجــوزی بــرای واردات ایــن نــو
کارشناســان  ع بــوده و  کــز فــروش مــواد غذایــی ممنــو زیتــون Pomace موجــود در بــازار قاچــاق و غیــر مجــاز مــی باشــند. عرضــه آن هــا در ســوپر مارکتهــا و مرا

نظارتــی در صــورت مشــاهده آنهــا نســبت بــه جمــع آوری اقــدام مــی نماینــد.

کشف و شناسایی مقادیر زیادی دارو و الکل 
قاچاق در تبریز 

گــزارش روابــط عمومــی معاونــت غــذا و دارو دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریز،مقادیــر زیــادی از انــواع دارو  بــه 
کارشناســان  و الــکل هــای طبــی توســط ماموریــن پلیــس اطاعــات و امنیــت عمومــی اســتان و بــا همــکاری 
کشــف  کارگاهــی در حاشــیه تبریــز شناســایی و  معاونــت غــذا و دارو بعــد از یــک ســری عملیــات محرمانــه در 
گــرم الــکل طبــی بــا برندهــای  کیلــو  کــه حــدود 700  کارشناســان دارویــی نشــان مــی دهــد  شــد.  مشــاهدات 
ع داروی غیــر مجــاز و انــواع تجهیــزات پزشــکی در محــل  معــروف داخلــی و خارجــی و بیــش از 30 نــو
کارشناســی و اطمینــان ازقاچــاق و تقلبــی بــودن آنهــا، تمامــی امــوال ضبــط و افــراد  شناســایی و بــا بررســی 

متخلــف توســط نیروهــای پلیــس دســتگیر و بــه مراجــع قضایــی معرفــی شــدند.
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برگزاری بیست وهفتمین جلسه کارگروه سالمت وامنیت غذایی استان 
کارگــروه ســامت وامنیــت غذایــی  کارگــروه ســامت وامنیــت غذایــی اســتان بــا حضــور مدعویــن وبــا ســخنرانی دکتــر شبســتری معــاون سیاســی وامنیتــی اســتانداری و رئیــس  بیســت وهفتمیــن جلســه 
کیــد بــه پیگیــری مصوبــات قبلــی واینکــه صرفــا تصویــب مصوبــه هــدف  کارگــروه ســامت وامنیــت غذایــی اســتان بــا تا اســتان آغــاز شــد. دکتــر صومــی رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز ودبیــر 
کارگــروه رونــد اجرائــی هــر مصوبــه را رصــد نماینــد. جلســه بــا لــزوم پیگیــری مصوبــات جلســه بیســت وشــش وارائــه گزارش  کارگروههــا نباشــد و هــر مصوبــه ای بایــد اجرائــی گشــته واعضــاء  تشــکیل ایــن 
گــزارش ســازمان حفاظــت از محیــط زیســت راجع بــه وضعیت آلودگــی رودخانه ارس  ح ایمنــی آب شــرب تبریــز ) wsp ( از کیفیــت آب شــرب تبریــز بــه کار خــود ادامــه داده ودر خصــوص  کمیتــه فنــی طــر
کــود وســم مصرفــی در کشــاورزی بحــث گردیــد. در ادامــه جهــاد کشــاورزی از مصرف آب های نا متعارف در بخش کشــاورزی گزارش داده وکارشناســان بهداشــت نیز  واثــرات زیســت محیطــی ومیــزان 
کنتــرل بــوده ودر آینــده نزدیــک مــردم نتایــج ایــن نظــارت هــا را بــه عینــه مشــاهده خواهنــد نمــود. کــز فافــل فروشــیهای ســطح شــهر تبریــز تحــت  کــه مرا گزارشــی از فراینــد نظــارت ارائــه وعنــوان گردیــد 

گرفت: کارگروه سالمت وامنیت غذایی قرار  در خاتمه موارد مطروحه مورد تصویب اعضای جلسه 
محیط زیست استان : 1- موظف به ساماندهی ناوگان لجن کشی ها وتخلیه فاضاب توسط لجن کش ها شد. 2- تشکیل گروه کارشناسی برای تعیین محل مناسب تخلیه لجن کشها.

گرفت. کمیسیون ماده 215 پروژه تصفیه خانه فاضاب برای شهرستان هادی شهردر اولویت قرار  کارها شد وتصویب  آبفا موظف به بررسی بودجه سال آتی برای سهولت در انجام 
کارگروه دعوت به همکاری نماید. که از سازمان بهزیستی در تمامی جلسات  کارگروه موظف شد  دبیر 

ع  کارگــروه وفرمانــداران شهرســتانهای مرنــد ، هریــس ، آذرشــهر ، اهــر ، بنــاب و هشــترود موظــف بــه نظــارت مســتمر بــر آبیــاری مــزار اســتانداری ودانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز ودبیرخانــه 
بــا روشــهای مناســب شــدند.

فعالیتهای معاونت غذا ودارو در طرح آماده باش نوروزی 
ــواد  ــر دارو و م ــارت ب ــای اداره نظ ــت ه ــز فعالی ــکی تبری ــوم پزش ــگاه عل ــذا و دارو دانش ــت غ ــی معاون ــط عموم ــزارش رواب گ ــه  ب

ح زیــر می باشــد.  ح آمــاده بــاش نــوروزی بــه شــر مخــدر معاونــت غــذا و دارو در طــر
کشیک های نوروزی اداره نظارت بر دارو 	  تعیین برنامه آنکال و 
کننــده حضــوری )شــامل راهنمــای تامیــن داروهــای خــاص و شــماره 	  تهیــه پکیــج ویــژه جهــت اطــاع رســانی بیمــاران مراجعــه 

تلفــن هــای ضــروری و لیســت اســامی داروخانــه هــای شــبانه روزی اســتان و تبریــز( توســط همــکاران کشــیک ایــام نــوروزی 
ضبــط برنامــه هــای آموزشــی توســط صــدا و ســیمای اســتانی از مطالــب و ســخنان مســئولین و مدیــران معاونــت غــذا و دارو 	 

و پخــش آنهــا در البــای برنامــه هــای آموزشــی 
دعوت از داروخانه های شهر در چند جلسه طی اسفند ماه و توجیه آنها جهت ارائه خدمات بهینه دارویی در طی ایام نوروزی 	 
تشــکیل تیــم بازرســی در ســطح شــهر و انجــام بازدیــد از نحــوه ارائــه خدمــات داروخانــه هــای شــبانه روزی بِویــژه در 	 

تعطیــات رســمی نــوروز
ادامــه فعالیــت مســتمر شــبانه روزی بــا شــماره تلفــن 34422462 توســط داروخانــه شــماره 2 دانشــکده داروســازی )شــهید 	 

توفیقــی( در ایــام نــوروز )بــرای پاســخ بــه ســؤاالت دارویــی و راهنمایــی نحــوه تهیــه داروهــای مــورد نیــاز و کمیــاب در ســطح اســتان(
انجام هماهنگی های الزم و تعیین برنامه آنکالی و کشیک شرکت های توزیع دارو در ایام تعطیات نوروز	 
انجام هماهنگی های الزم و تعیین برنامه آنکالی برای واحد نظارت بر مواد اعتیادآور در ایام تعطیات نوروز 	 
تهیــه پمفلتهــا و پوســترهای ویــژه نــوروز در 5 نــوع و از هرکــدام بــه تعــداد 2000 بــرگ بــا عناویــن »اقدامــات درمانــی در بــروز 	 

کــز درمانــی » حــاوی لیســت داروخانــه هــای شــبانه روزی تبریــز و »توصیــه هــای دارویــی  مســمومیت قبــل از رســیدن بــه مرا
قابــل توجــه در ســفر در ایــام تعطیــات عیــد نــوروز » حــاوی لیســت داروخانــه هــای شــبانه روزی اســتان و »نــکات مهــم قابــل 
کربــن و پیشــگیری از مســمومیتهای غذایــی« و »چگونــه داروهــای  گاز منوکســید  توجــه در ســفر )پیشــگیری از مســمومیت بــا 
غیــر قابــل اســتفاده را معــدوم نماییــم« و همچنیــن انتشــار بروشــورهای مربــوط بــه » شــماره تلفــن مرکــز اطــاع رســانی داروهــا 

و ســموم 34422462 و 1490 “ 
گردشــگری اســتان در مبــادی ورودی شــهر و... جهــت 	  توزیــع پوســترها و پمفلتهــای تهیــه شــده بــا همــکاری معاونــت 

دسترســی همشــهریان و مســافران نــوروزی 
کلیــه بیمارســتانها، درمانگاههــا و 	  توزیــع پوســترهای تهیــه شــده توســط شــبکه هــای بهداشــتی درمانــی اســتان و نیــز در 

داروخانــه هــای اســتان جهــت نصــب در معــرض دیــد مراجعیــن 

برگزاری کارگاه آموزشی برای کارکنان 
سازمان بازرگانی غله استان آذربایجان 
شرقی توسط معاونت غذا و دارو تبریز 

گــزارش روابــط عمومــی معاونــت غــذا و دارو دانشــگاه علــوم  بــه 
غلــه  بازرگانــی  کارکنــان  ویــژه  آموزشــی  کارگاه  تبریــز،  پزشــکی 
اســتان در موضوعــات دارو و مصــرف منطقــی آن در بیمــاری فشــار 
خــون و آشــنایی بــا برچســب هــای اصالــت و ســامت محصــوالت 
ســامت محــور برگــزار گردیــد.  دکتــر قــره خانــی عضــو هیــات علمی 
دانشــکده داروســازی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــزدر خصــوص 
بیمــاری خامــوش یعنــی فشــار خــون و علــل ایجــاد آن، روش های 
کنتــرل، درمــان اولیــه و اقدامــات غیــر دارویــی در درمــان را بــه 
تفصیــل بیــان نمــوده. در ادامــه کارگاه آقای مهندس حســین زاده 
کارشــناس آرایشــی و بهداشــتی ایــن معاونــت از قاچاق محصوالت 
کــرده و بــرای عمــوم مــردم  کــی، آرایشــی و بهداشــتی بحــث  خورا
تنهــا راه تشــخیص و تمایــز محصــوالت ســامت محــور مجــاز 
ــت و  ــب اصال ــرل برچس کنت ــی  ــاز و تقلب ــر مج ــوالت غی ــا محص را ب
ســامت دانســته و ادامــه دادنــد ســود زیــاد حاصــل از قاچــاق ایــن 
کننــدگان غیرمجــاز  نــوع محصــوالت براحتــی فروشــندگان و وارد 
کاالهــای  ــا از هــر ابــزارو روشــی بــرای فــروش  کنــد ت را ترغیــب مــی 
گیرنــد.  وی همچنیــن ضررهــای حاصــل از  قاچــاق خــود بهــره 
محصــوالت تقلبــی بخصــوص محصــوالت آرایشــی و بهداشــتی 
غیــر مجــاز را در دراز مــدت باعــث عــوارض غیرقابــل پیــش بینــی 
کارگاه آموزشــی بــا پخــش  کــرد.  و حتــی غیــر قابــل جبــران عنــوان 
انــواع پمفلــت هــای آموزشــی در خصــوص برچســب اصــات و 

کاال و پاســخگویی بــه ســواالت حضــار خاتمــه یافــت.  ســامت 

برگزاری جلسه هماهنگی با داروخانه 
ارائــه  جهــت  روزی  شــبانه  هــای 
خدمــات بهینــه دارویــی در ایام نــوروز 
هماهنگـــی  جلســـه  ودارو  غـــذا  معاونـــت  عمومـــی  روابـــط  گـــزارش  بـــه 
بـــا داروخانـــه هـــای شـــبانه روزی در راســـتای تحقـــق اهـــداف ســـامت 
محـــور ســـازمان غـــذا و دارو بـــا همـــکاری مرکـــز اطـــاع رســـانی دارو هـــا 
غـــذا  معاونـــت  در  اســـتان  دارویـــی  امـــور  مدیـــر  حضـــور  بـــا  و  ســـموم  و 
زحمـــات  از  تقدیـــر  ضمـــن  جلســـه  ایـــن  در  گردیـــد.   تبریزبرگـــزار  دارو  و 

ــزام  ــر الـ ــز بـ ــا تمرکـ ــژه بـ ــوروزی بویـ ــاران در تعطیـــات نـ ــه بـــه مراجعیـــن و بیمـ ــر ادامـــه خدمـــات بهینـ ــد بـ کیـ گرامـــی تا ــان  ــه هـــم میهنـ ــرم در ارائـــه خدمـــات دارویـــی بـ ــبانه روزی همـــکاران محتـ شـ
کل بازرســـی و ارزیابـــی  گفتنـــی اســـت بنـــا بـــه دســـتور اداره  کلـــی و تمیـــزی محیـــط داروخانـــه را یـــادآوری نمودنـــد.   حضـــور فعـــال مســـئول فنـــی در ایـــام نـــوروز، انبارگردانـــی و رســـیدگی بـــه نظافـــت 
گرفـــت.  کارشناســـان دارویـــی ایـــن معاونـــت انجـــام خواهـــد  عملکـــرد و رســـیدگی بـــه شـــکایات ســـازمان غـــذا و دارو، بازدیـــد از داروخانـــه هـــای شـــبانه روزی در ایـــام تعطیـــات نـــوروز توســـط 
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مراسم گرامیداشت روز جهانی ماما برگزار شد 
مراســم گرامیداشــت روز جهانــی مامــا از طــرف معاونــت درمــان دانشــگاه بــا حضــور جمــع کثیــری از ماماهــای اســتان برگزار شــد.  به 
گــزارش روابــط عمومــی معاونــت درمــان دانشــگاه:  دکتــر تقی زادیــه معــاون درمــان دانشــگاه ضمــن خیرمقــدم گویــی  و تبریــک روز 
جهانــی مامــا در خصــوص عملکــرد معاونــت درمــان در برنامــه ترویج زایمان طبیعــی و موفقیت های برنامــه ترویج زایمان طبیعی 
در اســتان به عنــوان یکــی از دانشــگاه های برتــر در کشــور توضیحاتــی را بیــان کــرد. دکتــر مــردی معــاون اجرایــی معــاون بهداشــتی 
بــه خدمــات ارزنــده ماماهــا در نجــات مــادران اشــاره کرده و در خصــوص نقــش ماماهــا به عنــوان مراقبیــن ســامت در روســتاها و 
شــهرها مطالبــی را ارائــه نمودنــد. دکتــر شبســتری معاون سیاســی امنیتی اســتاندار در خصوص مشــکات حرفه مامایــی ) بیکاری 
کردنــد و اینکــه  مراقبت هــای دوران بــارداری و  کاهــش ســزارین در برنامــه تحــول ســامت  اشــاره  و... ( و نقــش مهــم ماماهــا در 
زایمــان بایــد بــه ماماهــا ســپرده شــود. دکتــر صومــی رئیــس دانشــگاه ضمن تبریــک روز جهانی مامــا و اعیاد شــعبانیه به نقش مهم 
کاهــش میــزان ســزارین و نیــز به عنــوان مراقبیــن ســامت  در نظــام ســامت  ماماهــا در مراقبت هــای دوران بــارداری ،  زایمــان و  
کشــور اشــاره کردنــد خانــم دکتــر محمــد علیــزاده رئیــس دانشــکده پرســتاری و مامایی ، با اشــاره به شــعار روز جهانی مامــا ، ماماها را 
به عنــوان ارائه دهنــدگان مراقبــت باکیفیــت بــاال  و هزینــه کمتــر آن هــا  را به عنــوان بهترین فــرد برای مراقبت هــای دوران بــارداری 

و زایمــان خواند.

در خاتمه مراســم از 77 نفر  ماماهای نمونه اســتان :  بخش درمان ) 33 نفر ( ، بهداشــت )33 نفر ( و دانشــکده پرســتاری مامایی ) 2 نفر ( و فعاالن عرصه برنامه زایمان طبیعی از برنامه های 
تحــول نظــام ســامت ) 9 نفــر ( بــا حضور مســئولین تقدیر بــه عمل آمد.          

ماماهای نمونه استان:
ــه -  کبــود چشــم- رقیــه اســمعیلی- مریــم متمول بخــش درمــان : طیبــه خطایــی- فریبــا شــنب غازانــی- عزیــزه حســن زاده- خدیجــه فقیه-فریبــا ســنگی- مهــری شــیری- فرزانــه صیرفــی- فاطمــه 
کری-  بهجــت مســگری- لیــدا چــاه زن- زهــرا عبــدی- مهــری باقــری- لیــا موثــق- مینا اختیار - پریســا عبادی- فرزانه تقربی-مریم ســلطانپور- نســرین امامی- صغری شــاکری- لیا اســدیان- نســترن ذا

ســیده مینــا طاهــری موســوی- فرشــته دانشــیار- حبیبــه دانشــگر- رویــا چایــی اصل-پریــا نــوری- زهــرا باقرپــور- فریبــا مهــدوی- ســولماز سهرابیان-شــریفه ایمانــی - آســیه شــکرالهی
بخش بهداشت : نژال بزازی- رقیه زیبایی- لیا اسکندری- لعیا سعادتیان- معصومه انتظار- شفیقه اشرفی- فاطمه زارع- مریم فتحی- مهسا خلیلی آذر-  فریبا صمدی- رویا محمدی- شیوا مهمیزی- 
کبــر نیــا- زری رســتمی- ســمیه کریمپــور- فرنــاز بی غــم- نیــر فریــدی اقدم-زکیــه جــوادی-  رقیــه رشــیدی- ربابــه درگاهــی- ناهیــد علیپــور- مهــری حســین پــور فیض-لیــا ســرخی – زرنشــان آچــاک- فرشــته ا

فاطمه ریحانی- فرزانه خدامی- پریســا جودتی- لیا التجایی- فاطمه عیســایی- حبیبه جهان بین- ســامره یوســفی- حمیده اســدالهی- نســرین فرشــباف قاســمی
فعاالن عرصه سامت : آسیه قاسمپور- شهین محمودی- فریبا شهبازی- آرزو خدادادی- مریم صغیری- فریبا ترابی- فرزانه فرهادی- فرحناز فتحی- فریبا آرین

دانشکده پرستاری مامایی : جمیله ملکوتی- مرضیه محمدی
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برگزاری جلسه تکریم و 
معارفه سرپرست شبکه 

بهداشت و درمان شبستر 
ــه مدعویــن و  در ایــن مراســم دکتــر محمــد پــور ضمــن خیرمقــدم  ب
کــه هیئت رئیســه  آرزوی توفیــق بــرای رئیــس جدیــد از اعتمــادی 
بــه وی و رئیــس جدیــد داشــته اند تشــکر نمــوده، علــت اســتعفای 
عنــوان  جدیــد  ســال  تخصصــی  دســتیاری  در  قبولــی  را  خویــش 
شبســتر  امام جمعــه  دانشــگاه،  عمومــی  روابــط  گــزارش  کرد.بــه 
اجــرای  بــا  بهداشــت  وزارت  کــه  کــرد  کیــد  تأ مراســم  ایــن  در 
کاری خــود و درخششــی  کارنامــه  ح ســامت، برگــی زریــن در  طــر
و  دارد  گفتــن  بــرای  حرفــی  جهــان  ســطح  در  و  داشــته  عالــی 
اســت، حجه  اســامی  انقــاب  برکــت  بــه  توفیقــات  ایــن  همــه 

کرنــد.  انقــاب  را بدانیــم و درنهایــت از تاش هــای همــه همــکاران شــبکه  به ویــژه رئیــس ســابق تشــکر و قدردانــی  ایــن نعمــت و  کــرد : بایــد قــدر  آقــا محمــد زاده خاطرنشــان  االســام حــاج 
ح تحــول ســامت،  دکتــر طاهــری اقــدم قائم مقــام رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز نیــز ضمــن تشــکر از همــه همــکاران علی الخصــوص از امام جمعــه و فرمانــدار شبســتر در خصــوص طــر
ح، بیمــاران از رنــج بــار مالــی تــوأم بــا بیمــاری رهاشــده و دغدغــه ای جــز مــداوا ندارنــد. وی ایــن تحــول چشــمگیر را بــه برکــت نظــام مقــدس جمهــوری اســامی  کنــون بــه برکــت ایــن طــر گفــت: ا
بیمــاران  انســانی  کرامــت  و  ســامت  ح،  طــر ایــن  و  داریــم  مقیــم  متخصــص  و  پزشــک  محــروم،  مناطــق  و  روســتاها  تمــام  در  ح  طــر ایــن  اجــرای  گفت: بــا  و  دانســته  دولــت  تدابیــر  به ویــژه  و 
کــرد. کــرده اســت.وی ضمــن معارفــه دکتــر رضــا عزیــز زاده بــه عنوان رئیــس جدیــد شــبکه، بــرای ایشــان آرزوی توفیــق نمــوده و از رئیــس ســابق قدردانــی  را باالبــرده و درمــان بیمــاران را تســهیل 

پایش گروهی مرکز بهداشت استان از شبکه بهداشت شهرستان 
بستان آباد انجام شد 

کارشناســان واحدهــای اســتانی  کارشناســی در مورخــه 94/11/19 بــا حضــور دکتــر تبریــزی معــاون بهداشــت دانشــگاه و  گروههــای  کلیــه  گروهــی  پایــش 
کــز و خانــه هــای بهداشــتی ایــن پایــش انجــام پذیرفــت. از مرکــز بهداشــت  شهرســتان بســتان آبادبــه عمــل آمــد. در راســتای بازدیــد از تعــدادی مرا
کارشناســان مســئول اســتانی بــه معاونــت بهداشــتی دانشــگاه و ریاســت محتــرم شــبکه بهداشــت و درمــان ارائــه  گــزارش نهایــی بازدیــد وپایــش توســط 
گــزارش مختصــری  گردیــد. دکتــر تبریــزی در حاشــیه ایــن پایــش بــه همــراه هیئــت همــراه ضمــن دیــدار بــا امــام جمعــه شهرســتان حجــه االســام رضــوی 

از عملکــرد دانشــگاه و شهرســتان را بــه ایشــان ارائــه نمودنــد.

گــزارش مورخــه 1394/10/10 بــه مرکــز فوریتهــای پزشــکی 115 بســتان آبــاد، و اعــام  پیــرو 
کیــپ نجــات مــادر بــاردار متشــکل  بــه مدیریــت بحــران شهرســتان، رأس ســاعت 16 عصــر ا
ــه  از ماماهــای شــبکه بهداشــت و درمــان، تیــم امــداد و نجــات هال احمــر و اداره راهــداری ب
ــیر و  ــودن مس ــور ب ــب العب ــدید و صع ک ش ــوال ک ــرف و  ــت ب ــه عل ــی ب ــد ول گردیدن ــزام  ــه اع منطق
کیــپ اول تــا ســاعت 3 بامــداد روز جمعــه  کوهســتانی بــودن منطقــه مذکــور، عملیــات بازگشــت ا
کوههــای ســهند و در مســافت 40  گل آخــر در دامنــه  بــدون نتیجــه پایــان یافــت. )روســتای 
کــه مســیر آســفالت روســتا بــه شــدت نامناســب  گردیــده اســت  کیلومتــری مرکــز شهرســتان واقــع 
ک در  کــوال گــردد(.  مجــددًا پــس از فروکــش شــدن  ک مســدود مــی  کــوال بــوده و در مواقــع 
کیــپ دوم متشــکل از مامــا و پرســتار بــا همــکاری هال احمــر و راهــداری شهرســتان،  منطقــه، ا
گردیدنــد  و فرمانــداری رأس ســاعت 13 ظهــر روز جمعــه مورخــه 1394/10/11 عــازم منطقــه 
کیــپ دوم در میانــه راه، عملیــات نجــات مــادر تــا  گرفتــار شــدن ا ک شــدید و  کــوال ولــی بــه علــت 
ســاعت 15 روز شــنبه مورخــه94/10/12 بــه طــول انجامیــد. الزم بــه ذکــر اســت عملیــات نجــات 
جــان مــادر بــاردار توســط خودروهــای بــرف رو) آرگــو( صــورت پذیرفــت و عبــور خودروهــای 

ک شــدید  کــوال شاســی بلند در معیــت خودروهــای بــرف روب و بولــدوزر راهــداری بــه علــت 
کــه یــک نفــر مامــا و پرســتار بــا قبــول خطــر ریســک بــاالی جانــی ســوار آرگــو شــدن  ممکــن نبــود 
ــان عملیــات، مــادر  ــه دلیــل نداشــتن ســقف،ایمنی ازنظــر سرنشــین هــم نداشــت. در پای کــه ب
گردیــد و توســط  بــاردار باحــال عمومــی مســاعد بــه اورژانــس بیمارســتان اســتاد شــهریار منتقــل 
گردیــد و طــی هماهنگــی بــا معــاون محتــرم  متخصصیــن زنــان و زایمــان و داخلــی ویزیــت 
گروه درمانــی بــه بیمارســتان امــام رضــا)ع(  درمــان دانشــگاه و خانــم دکتــر فیــروزی در معیــت 
کــه در  گذشــته یــک مــادر بــاردار دیگــر  انتقــال یافت.ضمنــًا، در طــی عملیــات نجــات در 3 روز 
گل آخــر ؛ احتمــال زایمــان زودرس می رفــت بــه بیمارســتان  همــان مســیر منتهــی بــه روســتای 
ک شــدید بــا  کــوال اســتاد شــهریار و اتــاق اســکان مــادران بــاردار انتقــال یافتنــد. بــه دلیــل بــرف و 
تقاضــای اعــزام بالگــرد بــه منطقــه موافقــت بــه عمــل نیامــده و همچنیــن 3 خــودروی امــداد 
گرفتارشــده و بیــن راه  شــبکه بهداشــت و درمــان بــه دلیــل مســدود بــودن مســیر در میــان بــرف 
کــه پــس از بــاز شــدن مســیر، اقدامــات الزم به منظــور انتقــال خودروهــا بــه شــبکه  مانده انــد 

ــت. ــورت  پذیرف ــتان آباد ص ــان بس ــت و درم بهداش

نجات مادر باردار در روستای 
گل آخر منطقه سهند 
شهرستان بستان آباد 
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برگزاری کارگاه آموزشی بهداشت 
عمومی برای دهیاران شهرستان اسکو 
گــزارش روابــط عمومــی شــبکه جامــع و همگانــی ســامت شهرســتان اســکو، دوره آموزشــی  بــه 
بهداشــت عمومــی ویــژه دهیــاران شهرســتان ، روز جمعــه مورخــه 94/10/18، بــا هماهنگــی 
فرمانــداری و  شــبکه جامــع و همگانــی ســامت شهرســتان اســکو در محــل ســالن اجتماعــات 
گردید.ایــن جلســه در راســتای توانمنــد ســازی و باالبردن دانش بهداشــتی  فرمانــداری برگــزار 
دهیــاران شهرســتان و بــا موضوعــات اصــول تغذیــه صحیــح بــا رویکــرد نقش تغذیــه در بهبود 
شــیوه زندگــی ، بهداشــت آب ، بهســازی محیــط روستاها،پیشــگیری و مبــارزه بــا بیماریهــای 
کارشناســی بهداشــت محیــط ، پیشــگیری و مبــارزه  گیــر توســط واحــد هــای  گیــر و غیــر وا وا
ــا مشــارکت جهــاد د انشــگاهی و امورروســتایی  ــه شــبکه و ب ــا بیماریهــاو واحــد بهبــود تغذی ب
کارگاه ضمــن ارایــه آمــوزش هــای  ــا اخــذ آزمــون مربوطــه برگــزار شــد. درایــن  اســتانداری و ب
عمومــی ، چالــش هــای پیــش روی دهیــاری هــای شهرســتان در ارتبــاط بــا حــوزه ســامت و 
ع ، دهیــاران  گرفــت و طــی اســتقبال عمومــی ازموضــو بهداشــت مــورد بحــث و بررســی قــرار 

کارگاههایــی بــه صــورت مســتمر شــدند.  شهرســتان خواســتار برگــزاری چنیــن 

اجرای پروژه جامعه ایمن و مروج سالمت در شهرستان اسکو 
پــروژه جامعــه ایمــن و جامعــه مــروج 
ســامت  بــرای اولیــن بــار درکشــور در 
شهرســتان اســکو در ســال 95 ودرشــهر 
جدیــد ســهند اجــرا خواهــد شــد. بــه 
ــزارش روابــط عمومــی شــبکه جامــع  گ
و همگانــی ســامت شهرســتان اســکو 
ایــن  نمــودن  عملیاتــی  درراســتای 
پــروژه اولیــن جلســه هماهنگــی ایــن 
طــرح، بــا هــدف شناســایی و تبییــن 
اهــداف برنامــه در ســالن اجتماعــات 
حضــور  بــا  و  شهرســتان  فرمانــداری 
بهداشــتی  معــاون  تبریــزی  دکتــر 
بهداشــت  مرکــز  رئیــس  و  دانشــگاه 
کلیــه  رئیــس  و  فرمانــدار   ، اســتان 
ادارات شهرســتان و کارشناســان فنــی 
ایــن  پــروژه تشــکیل گردیــد. در ابتدای 
این جلســه مهندس صادقــی  فرماندار 
عــرض  ضمــن   ، اســکو  شهرســتان 

خیــر مقــدم  بــه حاضریــن و تســلیت 
فاطمــه  حضــرت  شــهادت  ســالروز 
روز شــهدا  نیــز  تبریــک  و  زهــرا )س( 
نظــام  آســایش در  و  هــا  پیشــرفت   ،
مقــدس جمهــوری اســامی را مرهــون 
و  تحمیلــی  جنــگ  شــهدای  خــون 
ــا  شــهدای حــرم عنــوان کردنــد،  وی ب
اشــاره بــر اهمیــت اجــرای ایــن پــروژه در 
ــت  ــاش و جدی ــزوم ت ــر ل ــتان ،ب شهرس
کلیــه ارگانهــا جهت اجــرای ایــن برنامه 
و تبدیــل شــهر جدیــد ســهند بــه شــهر 
هــای  قابلیــت  بــه  توجــه  بــا  ایمــن 
ــد، همچنیــن  ــد نمودن ایــن شــهر تاکی
ایشــان بــه فعــال ســازی کمیتــه هــای 
تخصصــی ایــن پــروژه در ســال جدیــد 
مطابق برنامه زمانبندی اشاره و بیان 
بــه  شهرســتان  فرمانــداری  نمودنــد 
عنــوان ناظــر ایــن طــرح پیگیــر اجــرای 

پــروژه خواهــد بــود.
در ادامــه ایــن جلســه دکتــر تبریــزی 
معــاون بهداشــتی دانشــگاه و رئیــس 
ســالروز  اســتان  بهداشــت  مرکــز 
گرامــی نبــی مکــرم  شــهادت دخــت 
اســام )ص(را تســلیت عــرض نموده 
و ضمن تقدیــر و تشــکر از فرمانــداری 
ــئولین ادارات  ــایر مس ــتان و س شهرس
در حمایــت از ایــن پــروژه در جزئیــات 
برنامــه  فرمودند ایــن  پــروژه  ایــن 
ح تحــول ســامت و  بــه دنبــال طــر
قالــب  در  اســتانداری  هــای  برنامــه 
ســند تدبیــر و توســعه جهــت اصــاح 
ــه  ــه خدمــات ســامت ب سیســتم  ارائ
بــا  ح شــده اســت.  وی  مــردم مطــر
اولیــن  راســتا  ایــن  در  اینکــه  بیــان 
ســامت  همگانــی  و  جامــع  شــبکه 
کشــور در شهرســتان اســکو در ســال 

ایجــاد  از  نمــوده  کار  بــه  93شــروع 
بــرای  الکترونیــک ســامت  پرونــده 
کنین شهرســتان در طــول  تمامــی ســا
در  ایشــان  دادنــد.  خبــر  ســال  ســه 
کردنــد پــروژه جامعــه  ادامــه عنــوان 
ایمــن و جامعــه مــروج ســامت بــرای 
اولیــن بــار در شــهر جدیــد ســهند اجــرا 
خواهــد شــد و در صــورت موفقیــت 
شهرســتانها  ســایر  در  ح  طــر ایــن 
آمــد،  خواهــد  در  اجــرا  مرحلــه  بــه 
توســط  ح  طــر ایــن  همچنیــن 
نیــز  و  ووزارتــی  داخلــی  ســازمانهای 
دو نهــاد خارجــی )ســازمان بهداشــت 
جهانــی و مرکــز بیــن المللــی حمایــت 
ســوئد(  مــورد  در  ایمــن  جوامــع  از 
گرفــت و ایــن  ارزشــیابی قــرار خواهــد 
پــروژه را در صــورت موفقیت،  افتخار 
شهرســتان  و  اســتان  بــرای  بزرگــی 

گــزارش  بــه  بنــا  برشــمردند.  اســکو 
ــه  ــروژه شــامل ســه مرحل فــوق ایــن پ
مرحلــه  در  بــود  خواهــد  اجرایــی 
در  ســازمانی،  امادگــی  مرحلــه  اول 
ریــزی  برنامــه  مرحلــه  دوم  مرحلــه 
کمیتــه هــای تخصصــی  و تشــکیل 
گانــه بــا حضــور ادارات مختلــف  پنــج 
کــه در ســال آینــده  شهرســتان بــوده 
برگــزار خواهــد شــد و درمرحلــه آخــر 
در  مصــوب  هــای  برنامــه  اجــرای 
کمیتــه هــا و ارزشــیابی برنامــه  ایــن 
هــا خواهــد بــود. یــن پــروژه توســط 
اســتانداری نیــز مــورد پیگیــری قــرار 
گرفتــه والگــوی نهایــی ان در 6ماهــه 
اول ســال 95ارائــه شــده و در صــورت 
موفقیــت در ســایر شــهرها نیــز پیــاده 

خواهــد شــد.
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نواختن زنگ سالمت در مدارس شهرستان اسکو 
 همزمــان باآغــاز هفتــه ســامت بــا حضــور مدیــران و مســئولین شــبکه، مســئولین فرمانــداری ، رئیــس 
وجمعــی از مســئولین اداره آمــوزش و پــرورش ، زنــگ ســامت بــه صــورت نمادیــن در دبیرســتان زینــب 
گــزارش روابــط عمومــی شــبکه جامــع و همگانــی ســامت شهرســتان  کبــری )س( اســکو نواختــه شــد. بــه 
اســکو ، در ایــن مراســم مهنــدس رجبــی معــاون فرمانــدار بــا اشــاره بــه تغییــر ســبک زندگــی جوامــع امــروزی 
از قبیــل  عــادات تغذیــه ای نامناســب و عــدم تحــرک بدنــی ، اجــرای چنیــن مناســبت هایــی را بســیار 
کاهــش مصــرف نمــک و چربیهــا و رعایــت بهداشــت فــردی  مفیــد دانســتند ، وی اهمیــت  تغذیــه ســالم ، 
را امــری ضــروری برشــمردند. در ادامــه ایــن مراســم دکتــر هاشــمی اقــدم سرپرســت شــبکه، بــا توضیــح 
کردنــد 7تــا 10درصــد مــردم دنیــا بــه ایــن  شــعار امســال)غلبه بــر دیابــت( واهمیــت بیمــاری دیابــت عنــوان 
کــه در صــورت عــدم  گاه نیســتند  کــه تعــداد زیــادی از آنهــا از بیمــاری خــود آ بیمــاری مبتــا مــی باشــند 
ــی،  ــی و عروق ــای قلب ــل بیماریه ــی از قبی ــروز عوارض ــث ب ــاری باع ــن بیم ــع ای ــه موق ــان ب ــخیص و درم تش
کلیــه، اختــال بینایــی و انــواع معلولیــت هــا میگــردد.  ایشــان  تغذیــه ســالم و اصــاح عــادات  نارســایی 
کاهــش مصــرف قنــد و شــکرو نیــز روغــن و نمــک در رژیــم غذایــی و نیــز موضــوع  تحــرک  غذایــی  از قبیــل 
بدنــی وورزش را از راهکارهــای اصلــی پیشــگیری از بیمــاری دیابــت عنــوان نمودنــد. ایــن مراســم بــا اجــرای 
گــروه دانــش آمــوزی  برنامــه هــای متنــوع از قبیــل مقالــه خوانــی و ســرود بــه مناســبت ایــن هفتــه از ســوی 
ــت. ــام یاف ــئولین اختت ــوی مس ــامت از س ــگ س ــن زن ــزو نواخت ــدای جوای ــالم ، اه ــه س ــی صبحان ، پذیرای

اجرای برنامه نمادین پاکسازی محیط در شهر ایلخچی 
کســازی مســیر منتهــی الیــه  ک برنامــه نمادیــن پا بــه مناســبت هفتــه ســامت و نیزهفتــه زمیــن پــا
ــامت  ــی س ــع وهمگان ــبکه جام ــت و ش ــط زیس ــط  اداره محی ــی توس ــهر ایلخچ گاه ش ــه  ــل زبال ــه مح ب
گــزارش روابــط عمومــی شــبکه جامــع وهمگانــی ســامت شهرســتان  گردید.بــه  شهرســتان اســکو اجــرا 
کیزگی و بهداشــت  ج نهادن بــه پا کــه  بــا هــدف فرهنــگ ســازی عمومی جهــت ار اســکو،در ایــن برنامــه 
گردیــد ارگانهــای دولتــی از قبیــل اداره محیــط زیســت  محیــط و نیزگرامیداشــت هفتــه ســامت برگــزار 
، شــهرداری ایلخچــی، شــبکه جامــع وهمگانــی ســامت شهرســتان اســکو، بخشــداری ایلخچــی ، 
شــورای اســامی شــهر ایلخچــی و ســایرارگانهای غیردولتــی ازقبیــل شــرکت ســیمان صوفیــان ، انجمــن 

حیــات ســبز ، شــرکت پــگاه اذربایجــان وشــرکت زمــزم مشــارکت داشــتند.

برگزاری همایش گروه خودیاران دیابت در شهرستان اسکو 
و  دیابت  خودیاران  گروه  آموزش  ،همایش  دیابت  بر  شعارغلبه  وبا  سامت  هفته  مناسبت  به 
گردید. به  فشارخون شهرستان اسکو در سالن اجتماعات شبکه جامع و همگانی سامت برگزار 
گزارش روابط عمومی شبکه جامع و همگانی سامت شهرستان اسکو، دراین همایش دکتر غامی 
مسئول واحد بیماریها ، دکتر دهزاد و دکتر امیری پزشکان مجتمع های سامت در خصوص 
بیماری دیابت کنترل بیماری و رویکردهای درمانی دیابت آموزش های الزم را به گروه خودیاران 
دیابت شهرستان ارائه دادند و به پرسش های مطرح شده توسط بیماران پاسخ دادند. همچنین 
آموزش  کارشناس  برادری  با همکاری خانم  ایمن سهند  کمیته جامع  دکترسعادتی دبیرعلمی 
سامت، مجتمع ایت اله میانی اسکودرمورداهمیت خودمراقبتی توضیحاتی ایراد نمودند.گفتنی 
است گروه های خودیار برای بیماریهایی از جمله سرطان، دیابت، قلبی عروقی و بیماری تنفسی 
درشهرستان تشکیل شده است.هدف این گروه توسعه روابط بین فردی مثبت، همدلی و حمایت 
گذاشتن تجربیات، اطاعات وراه های مقابله با مشکل مشترک با  ک  عاطفی ازطریق به اشترا

سایرافراد عضو گروه خودیار است.

مرکز بهداشت استان مقام برتر دستگاه فعال 
در ساماندهی امور جوانان استان در سال 94 را کسب کرد

گردیــد مرکــز بهداشــت اســتان مقــام برتــر دســتگاه فعــال در ســاماندهی امــور جوانــان  کل ورزش و جوانــان اســتان برگــزار  کــه توســط اداره  طــی مراســمی 
کــرد. کســب  اســتان در ســال 1394 را 
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برگزاری همایش رابطین سالمت 
ادارات و مدارس اسکو 

همایــش آموزشــی در خصــوص بیمــاری دیابــت و هفتــه ســامت ، بــرای 
رابطیــن ســامت ادارات و نیــز رابطیــن ســامت مــدارس شهرســتان اســکو 
در محل ســالن همایش شــبکه جامع و همگانی ســامت شهرســتان اســکو 
برگــزار گردیــد. بــه گــزارش روابــط عمومــی شــبکه جامــع وهمگانــی ســامت 
شهرســتان اســکو، در ایــن مراســم دکتــر ابراهیــم زاده معــاون بهداشــتی 
شــبکه ضمــن عــرض خیرمقــدم وتشــکر از زحمــات وفعالیــت هــای رابطین 
ســامت شهرســتان ، درخصــوص هفتــه ســامت واهمیــت بیمــاری دیابت 
مطالبــی راعنــوان نمودنــد. ایشــان ضمــن اشــاره بــه شــعارهفته ســامت بــر 
ــار رابطیــن  ــه در اختی ک ــع علمــی  ــا اســتفاده از مناب ــب ب ــزوم انتقــال مطال ل
کلیــه افــراد جامعــه جهــت پیشــگیری و درمــان ایــن  قــرار داده میشــود بــه 
واحــد  ایــن همایــش دکترغامــی مســئول  کیــد نمودنــد. در  تا بیمــاری 
کارشناســان واحــد بهبــود  تغذیــه شــبکه، مطالــب آموزشــی  بیماریهــا و نیــز 
درخصــوص بیمــاری دیابــت ،عــوارض بیمــاری ، رژیــم هــای غذایــی 
نمودنــد.  ارائــه  رابطیــن  بــه  بدنــی  تحــرک  و  واهمیــت ورزش  مناســب 
همچنیــن برنامــه هــای هفتــه ســامت شهرســتان ونیــز برنامــه هــای 
کمپیــن کاهــش مصــرف قنــد، شــکر،نمک و روغــن ونیــز برنامــه غربالگــری 

گردیــد. بیمــاران دیابتــی را درایــن جلســه  بــرای حاضریــن تشــریح 

غربالگری دیابت و فشار خون به 
مناسبت هفته سالمت 

بمناســبت هفتــه ســامت بــا شــعار”غلبه بــر دیابــت “ ، مرکــز بهداشــت 
95/02/03 بــرای  مورخــه  در  نمادیــن  اقدامــی  در  جلفــا  شهرســتان 
نمازگــزاران نمــاز جمعــه، غربالگــری دیابــت و فشــارخون را در دو گــروه 
کــه بــا اســتقبال نمازگــزاران  خواهــران و برادران انجــام دادنــد. ایــن امــر 
کادر مرکــز  گردیــد، بــا آموزشــهای پیشــگیرانه توســط  محترم مواجــه 

ــود . بهداشــت همــراه ب

کمیته برون بخشی هفته سالمت سال 1395 در 
شهرستان چاراویماق برگزار شد

کمیتــه بــرون بخشــی هفتــه  بمناســبت بزرگداشــت هفتــه ســامت و برنامــه ریــزی جهــت مشــارکت ســایر ارگانهــا 
کنفرانــس شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان چاراویمــاق برگــزار  کلیــه ادارات در ســالن  ســامت بــا حضــور روســای 
گــزارش روابــط عمومــی شــبکه بهداشــت ودرمــان چاراویمــاق درابتــدای جلســه دکترجعفــرزاده مدیــر شــبکه  شــد. بــه 
کننــدگان درجلســه تعامــات بیشــتر  بهداشــت و درمــان شهرســتان ضمــن عــرض خیرمقــدم وتقدیــر وتشــکر از شــرکت 
بیــن ارگانهــا و ادارات را از مهمتریــن راههــای تحقــق بخشــیدن بــه اجــرای برنامــه های همگانی درســطح شهرســتان 
کــه بــا  کــردن برنامــه هــای مرتبــط بــا شــعار هفتــه ســامت  برشــمردند، و همــکاری ادارات شهرســتان بــرای بهتــر اجــرا 
نــام« غلبــه بردیابــت« نامگــذاری شــده اســت را آغــاز خوبــی بــرای برنامــه هــای ســامت شهرســتان دانست.ســپس 
دســتورالعمل اجرایــی و برنامــه هــای پیشــنهادی هفتــه ســامت و اهــداف آن توســط آقــای بهــروزی مســئول روابــط 
کــه از  گرفــت.  عمومــی شــبکه بهداشــت  ودبیــر هفتــه ســامت قرائــت ومصوبــات آن توســط اعضــاء مــورد بررســی قــرار 
اهــم برنامــه هــای شــبکه بهداشــت ودرمــان بــرای هفتــه ســامت 1395ســال)1 الــی 7 اردیبهشــت(: نواختــن زنــگ 
کمیتــه بــرون بخشــی  ســامت درمــدارس ،برگــزاری همایــش ســفیران ســامت دانــش آمــوزی وخانوارهــا، برگــزاری 
، برپائــی پایــگاه ســیار ســنجش ســامت ،برگــزاری جلســات آموزشــی درمــدارس شــبانه روزی،برگــزاری مراســم 
کشــی ، ،برپایــی جشــنواره غــذای ســالم بــرای رابطیــن  کــوه پیمایی،برگــزاری مســابقات دانــش آمــوزی وطنــاب 
کارناوال،برگــزاری مســابقه نقاشــی ومقالــه نویســی همــراه بــا جوایــز بــرای دانــش امــوزان مــدارس  محــات ،برگــزاری 
گذشــته ،توزیــع بســته هــای  ،شستشــوی خیابــان امــام خمینــی شــهرقره آغــاج ، معــدوم ســازی موادغــذای تاریــخ 
ــال  ــی، ارس ــع موادغذای ــه وتوزی ــان تهی ــوف ومتصدی ــه صن ــی ب ــترهای آموزش ــال پوس ــهر، ارس ــطح ش ــی درس تبلیغات

کــرد. پیامکهــای انبــوه درســطح شهرســتان مــی تــوان اشــاره 

مرکزسالمت جامع شهر ملکان افتتاح شد 
کارآمــوز  مرکزســامت جامــع شــهر ملــکان  باحضورمســئولین محتــرم محلــی وقائــم مقــام معاونــت بهداشــتی اســتان دکتــر 
بطــور رســمی افتتــاح و بــه  بهــره بــرداری رســید در ایــن مراســم مدیــر مرکــز ســامت جامعــه ضمــن بیــان اهــداف مرکزخواســتار 
همــکاری مســئولین شهرســتان در جهــت ارائــه  هــر چــه بهتــر خدمــات ســامت بــه شــهروندان ملــکان شــدند.در ایــن مرکــز 
کلیــه خدمــات بهداشــتی و درمانــی ازجملــه ســامت دهــان و دنــدان ،بهبــود تغذیه،بهداشــت محیــط ، بهداشــت حرفــه 
کسیناســیون،بیماریهای فعــال ، آمــوزش ،ارتقــائ ســامت ،جوانــان مــدارس ،ویزیــت  کــودك ،خدمــات وا ،مراقبــت مــادرو 

گیــرد.  پایــه ومراقبــت بیمــاران انجــام مــی 
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همایش ملی
 ارتقای کیفی سالمت 
اجتماعی در تبریز برگزار شد 

حضــور  بــا  اجتماعــی  ســامت  کیفــی  ارتقــای  ملــی  همایــش 
کمیســیون ملــی یونســکو در ایــران و مســئوالن اســتانی  دبیــرکل 
گــزارش  بــه  شــد.   برگــزار  تبریــز  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  در 
دبیــرکل  تبریــز،  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  عمومــی  روابــط 
کمیســیون ملــی یونســکو در ایــران در ایــن همایش بــا اشــاره 
کــرات هســته ای در ایــران شــکل  کــه پــس از مذا بــه فضایــی 
کــرد: ســازمان یونســکو امــروزه شــرایطی  گرفتــه اســت، عنــوان 
کــه  که می طلبــد  کــرده اســت  را درســطح بیــن الملــل ایجــاد 
در  را  خــود  وزارتخانه هــای  و  تحقیقاتــی  کــز  مرا دانشــگاه ها، 
از عوایــد تعامــات آن  المللــی بیندازیــم و  بیــن  ایــن فضــای 
کــرد: اســتان  ــراز  کنیــم. ســعداهلل نصیــری قیــداری اب اســتفاده 
کــه  ــه اســتان های تاثیرگــذاری اســت  آذربایجان شــرقی از جمل
ــا  ــادی داشــته اســت. وی ب کشــور نقــش زی در توســعه و تاریــخ 
ــه مهــم بــودن نتایــج ایــن همایــش، افــزود: در تــاش  اشــاره ب
شــاهد  بتوانیــم  بعــدی  برنامه ریزی هــای  در  بــود  خواهیــم 
کرســی های مشــترک دانشــگاه علــوم پزشــکی بــا  برنامه هــا و 
ســازمان یونســکو باشــیم. وی ادامــه داد: تصمیــم ســازمان 
کــه فعالیت هــای مــا تنهــا بــه اســتان  یونســکو بــر ایــن اســت 
ــز  ــور نی کش ــتان های  ــر اس ــد در دیگ ــود و بای ــدود نش ــران مح ته
ــا باشــیم. ــا نهاده ــازمان ب ــای مشــترک ایــن س ــاهد برنامه ه ش
کــه در دســتور اجرایی  کــرد: موضوعــی  نصیــری قیــداری عنــوان 
اخیــر بــه تصویــب رســید، و در تــاش بــرای بــه انجــام رســیدن 
کشــور  کــه در دیگــر اســتانهای  ــرار اســت  آن هســتیم، از ایــن ق
کمیتــه یــا دفتــری از ســازمان یونســکو داشــته باشــیم.  وی  نیــز 
بــا بیــان اینکــه فلســفه ی تشــکیل ســازمان یونســکو ایجــاد 
مهــم  فلســفه ی  ایــن  گفــت:  ذهن انسان هاســت،  در  صلــح 
کــه بــال فرهنگــی ســازمان ملــل بــه مــوازی بــال سیاســی  بــود 
کشــورهای مختلفــی نیــز عضــو  آن را تشــکیل داد و همچنیــن 
کشــورهایی  کشــور ایــران جــزو اولیــن  کــه  ایــن ســازمان شــدند 
کمیســیون  کــرد. دبیــرکل  اقــدام  ایــن خصــوص  کــه در  بــود 
کشــوری بتوانــد بــا ســازمان  گــر  گفــت: ا ملی یونســکو در ایــران، 
یونســکو تعامــات مناســبی داشــته باشــد و تجربیــات و داشــته 
کشــورها قــرار دهــد،  هــای خــود را در معــرض نمایــش دیگــر 
می توانــد در حوزه هــای علمــی، جهانگــردی و...  بــه موفقیــت 

کنــد. وی بــا اشــاره  کشــور خــود را بــه دنیــا معرفــی  رســیده و 
کــه بشــر نادانســته بــه محیــط زیســت خــود  بــه آســیب هایی 
گــر تنهــا بــه انــدازه ی یــک درجــه در دمــای  گفــت: ا می زنــد، 
کنیــم نظــم آن را بــه هــم ریختــه ایــم و  کــره  ی زمیــن خلــل وارد 
کنــد بایــد در آینــده شــاهد  گــر چنیــن آســیب  هایــی ادامــه پیــدا  ا
ــا بیــان اینکــه  ــد حیــات بشــر باشــیم. نصیــری قیــداری ب تهدی
تروریســم و خشــونت زاییــده  ی تکنولــوژی و فنــاوری اســت، 
کنــار پیشــرفت ها و توســعه ها بــه اخاقیــات  کــرد: بایــد در  ابــراز 
ع ارزش فراوانــی بدهیــم،  کــرده و بــه ایــن موضــو نیــز توجــه 
کــه مصــوب ایــران در ســازمان  چنانچــه »جایــزه ی ابن ســینا« 
در  کــه  می شــود  داده  دانشــمندانی  بــه  تنهــا  اســت  یونســکو 
حــوزه ی اخــاق نمونــه باشــند. وی افــزود: اخــاق و رعایــت آن 
کــه  را نمی  تــوان بــا توســل بــه جبــر بــه افــراد آمــوزش داد؛ چرا
تــا  شــود  فرهنگ ســازی  و  برنامه ریــزی  زمینــه  ایــن  در  بایــد 
نهادینــه  جامعــه  در  فرهنــگ  یــک  صــورت  بــه  نیــز  اخــاق 
بــا  تعامــل  ایــران،  در  یونســکو  کمیســیمون  دبیــرکل  شــود. 
ایــران  معرفــی  بــرای  مناســب  فرصتــی  را  یونســکو  ســازمان 
گفــت: مــا تــا بــه امــروز در ایــن عرصــه  بــه جهــان دانســت و 
ــه  ــور فعاالن ــس حض ــن پ ــد از ای ــا بای ــم ام کرده ای ــل  ــف عم ضعی
کشــور اســامی  ای داشــته وهمچنیــن بــرای عــزت و ســربلندی 
کنیــم.  کــرده و آن را در ســطح بیــن الملــل معرفــی  خــود تــاش 
محمدرضــا رشــیدی، معــاون تحقیقــات و فنــاوری دانشــگاه 
اقداماتــی  گفــت:  مراســم  ایــن  در  نیــز  تبریــز  پزشــکی  علــوم 
گرفــت،  کــه در ســال های اخیــر در ســازمان یونســکو انجــام 
و  داده  پیونــد  یونســکو  اهــداف  بــا  را  دانشــگاهی  مســائل 
باعــث ایجــاد هماهنگــی و تعامــل بیــن ایــن دو حــوزه شــده 
تمامــی  بــودن  شــبکه ای  اهمیــت  بــه  اشــاره  بــا  اســت.  وی 
بــا  هــر دانــش و مســئله ای متناســب  کــرد:  مســائل، عنــوان 
ــزان  بســتر حــوزه ی علمــی، فرهنگــی، سیاســی و... خــود و می
ــا  ــد. وی ب ــاوت را می طلب ــردی متف ــوزه عملک ــن ح ــترش ای گس
بیــان اینکــه امــروزه بحــث شــبکه ای شــدن تمــام جنبه هــای 
زندگــی انســان را دربرگرفتــه اســت، افــزود: مهم تریــن ویژگــی 
و  می باشــد  آن هــا  بــودن  شــبکه ای  حیاتــی  سیســتم های 
همچنیــن علــم پزشــکی نیــز زمانــی می توانــد در  فرایندهــای 

ای  شــبکه  ع  موضــو کــه  بــردارد،  موفقــی  قدم هــای  زیســتی 
مســائل  بــا  و  کــرده  لحــاظ  خــود  برنامه هــای  در  را  بــودن 
ع دیگــر نیــز درگیــر شــود. معــاون تحقیقــات و فنــاوری  متنــو
دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز ادامــه داد: ســازمان یونســکو، 
و  اجتماعــی  ســامت  ع  موضــو بــه  رســیدگی  اصلــی  وظیفــه 
بــر  بین الملــل  ســطح  در  را  ع  موضــو ایــن  رهبــری  همچنیــن 
کنــون تفکــر مــا ایــن  عهــده دارد. رشــیدی بــا بیــان اینکــه تــا 
کــه تنهــا وزارت علــوم و تحقیقــات می توانــد بیشــترین  بــود 
وزارت  افــزود:  باشــد،  بــا ســازمان یونســکو داشــته  را  قرابــت 
مناســبی  بســتر  نیــز  پزشــکی  آمــوزش  و  درمــان  بهداشــت، 
کــه ایــن  ع ســامت اجتماعــی؛ چرا اســت بــرای ورود بــه موضــو
نهــاد ارتبــاط بیشــتری بــا متــن مــردم و مشــکات آنــان دارد.

وی بــا ابــراز خرســندی از برگــزاری این همایش ملــی در تبریز، این 
مراســم را فرصتــی مناســب بــرای ارتباطــات و تعامــات دانشــگاه 
علــوم پزشــکی بــا ســازمان یونســکو دانســت. مهــدی حســینیان، 
کیفــی ســامت اجتماعــی، نیــز در  کنگــره ی ملــی ارتقــای  رئیــس 
ایــن همایــش عنــوان کــرد: مســئله ی ســامت اجتماعــی اهمیــت 
زیادی دارد و همانگونه که شــاهدیم در قانون اساســی کشــورمان 
و همچنین در ســند چشــم انداز 2004، برنامه ششــم توســعه و در 
سیاســت های کلــی کشــور بــه موضــوع ســامت اجتماعــی تاکیــد و 
توجــه بســیاری شــده اســت.   وی بــا اشــاره بــه توجــه و تاکید نظام 
جمهــوری اســامی ایــران بــه موضــوع ســامت اجتماعــی، افــزود: 
مــا بایــد بــه موضــوع ســامت اجتماعــی دیــدگاه روشــن گرایانــه ای 
داشــته و بــه وســیله همــکاری و تعامــل دانشــگاه ها بــا ســازمان 
یونســکو قــدم هــای مهمــی در حــوزه ی بیــن الملــل انجــام دهیم. 
شــایان ذکــر اســت، در ایــن مراســم، دبیرکل کمیســیمون یونســکو 
در ایــران وعــده ی تاســیس دفتــر یونســکو در تبریــز، و برگــزاری 
کرســی های مشــترک بــا ســازمان یونســکو و همچنیــن حمایــت از 
تحقیقــات و پژوهش هــای ارزشــمند را بــه حاضــران داد. همایــش 
کیفــی ســامت اجتماعــی در دانشــکده ی علــوم پزشــکی  ارتقــای 
برگزارشــد و ســه نفر از اعضــای هیئــت علمــی دانشــگاه علــوم 
پزشــکی تبریــز بــه نــام هــای شــیدا مهنــام، ژیــا خامنه یــان و مریــم 
کردنــد. بــرادران، مقاالتــی در خصــوص ســامت اجتماعــی ارائــه 
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کلنگ زنی بیمارستان 64 تختخوابی هریس 
گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، بیمارستان 64 تختخوابی شهرستان هریس با حضور دکتر صومی، رییس  کلنگ زنی شد . به  بیمارستان 64 تختخوابی شهرستان هریس 
گفتنی است این پروژه در محوطه  کلنگ زنی شد.   که  کلنگ زنی شد. احداث این بیماستان از مصوبات سفر ریاست جمهوری اسامی ایران، دکتر روحانی به آذربایجان شرقی بود  دانشگاه  
ح بالغ بر 170 میلیارد ریال  کل این طر که در اثر زلزله سال 91 ارسباران، تخریب شده بود، در مساحتی بالغ بر هفت هزار متر مربع احداث خواهد شد. اعتبار  قبلی بیمارستان شهرستان هریس 

که از محل اعتبارات مصوب سفر ریاست جمهوری به استان تامین می شود. همچنین تاریخ اتمام فاز اول این پروژه، 20 شهریور ماه سال 95 و تاریخ اتمام فاز دوم پروژه، دهه فجر  است 
انقاب اسامی سال 96 اعام شده است.

4باب خانه بهداشت 
روستایی و آشیان آمبوالنس 

در ورزقان افتتاح شد 
آمبوالنــس  آشــیان  و  روســتایی  بهداشــت  خانــه  بــاب   4 
ایــن  فرمانــدار  حضــور  بــا  ورزقــان  جعفــری  عامــه  بیمارســتان 
دانشــگاه  عمومــی  روابــط  گــزارش  شــد.به  افتتــاح  شهرســتان 
علــوم پزشــکی تبریــز، همزمــان بــا ایــام اهلل دهــه فجــر، مراســم 
ج،  دیــز ســرخه  مصــراب،  روســتاهای  بهداشــت  خانــه  افتتــاح 
عامــه  بیمارســتان  آشــیان  بــاب  یــک  و  ســمبران  بجــان،  اللــه 
ایــن  در  نیــز  ورزقــان   فرمانــدار  شــد.  برگــزار  ورزقــان  جعفــری 
مراســم بــا اشــاره بــه اقدامــات دولــت یازدهــم در نظــام ســامت 
کــه در دو ســال اخیــر بــا اجــرای  گام هــای جــدی  افــزود: تاثیــرات 
کســی پوشــیده  بــر  ح تحــول نظــام ســامت برداشــته شــد،  طــر
کــرد: بایــد بــه فکــر مشــکات  نیســت. علــی وفــادار خاطرنشــان 
نمی تواننــد  روســتاییان  بــود،  جامعــه  محــروم  اقشــار  درمانــی 

کننــد ولــی بــا وجــود  گــر اهالــی ایــن روســتاها بــرای درمــان همــه مشــکات خــود بــه شــهر مراجعــه بکننــد هزینــه هــای زیــادی صــرف مــی  متحمــل هزینه هــای ســنگین درمانــی باشــند، ا
گفــت:  کنند.رئیــس شــبکه بهداشــت شهرســتان ورزقــان نیــز در ایــن مراســم  خانــه هــای بهداشــت روســتایی می تواننــد بخشــی از پروســه درمــان و مشــکات خــود را در همیــن روســتاها طــی 
بــار مشــکات آنهــا  بــا افتتــاح ایــن خانــه هــای بهداشــت از  کــه امیدواریــم  کــرده بــود  مشــکات فیزیکــی و نبــود ســاختمان خانه هــای بهداشــت، اهالــی ایــن چهــار روســتا را دچــار مشــکل 
گفــت: ایــن پنــج پــروژه در مســاحت 450  کاســته شــود. مهــرداد رباطــی بــا بیــان اینکــه بــا افتتــاح ایــن خانــه هــای بهداشــت، تعــداد ایــن خانــه هــا در شهرســتان ورزقــان بــه 50 بــاب رســید، 
گردیــد. رباطــی افــزود: 650 خانــوار بــا جمعیــت دو هــزار و 200 نفــر از خدمــات بهداشــتی و درمانــی ایــن پــروژه هــا بهره منــد می شــوند. متــر مربــع بــا اعتبــار بالــغ بــر شــش میلیــارد ریــال احــداث 

38

ی 
ها

داد
روی

 و 
ــار

ـــــــ
خبـ

ا
94

ن 
ستا

زم

39

ی 
اخبــــــــــار و رویدادها

ستان 94
زم

دوره جدید-شماره سوم - زمستان 94دوره جدید-شماره سوم - زمستان 94



دانشگاه علوم پزشکی تبریز از دانشگاه های برجسته کشور است
معــاون تحقیقــات و فنــاوری وزارت بهداشــت، درمــان و آمــورش پزشــکی، دانشــگاه علــوم پزشــکی 
کارهــای تحقیقاتــی  کــرد:  کشــور دانســت و اظهــار  تبریــز را از دانشــگاه هــای تیــپ یــک و برجســته 
بســیار ارزشــمند در ایــن دانشــگاه انجــام شــده اســت امــا ایــن رونــد بایــد روز بــه روز بــا تــاش محققان 

ح دنیــا بــه رقابــت بپردازیــم. دانشــگاهی ارتقــا یابــد تــا بتوانیــم بــا دانشــگاه هــای مطــر
گفت وگویی،  گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریز،  دکتــر رضا ملــک زاده در  بــه 
کیفیت دانســت  کار معاونــت فنــاوری وزارت بهداشــت را حرکــت در جهــت تولیــد علــم بــا  اســاس 
ــه محصوالت دارویــی  ــی از جمل ــا تولیــد محصوالت ــه ب ک کیفیــت علمــی اســت  ــا  ــم ب گفــت: عل و 
کیفــی را در  و تجهیزات پزشــکی، ســامت جامعه را ارتقــا دهــد، در راســتای ایــن هــدف معیــار 
کــرده ایــم. وی بــا بیــان اینکــه  ارزشــیابی هــای دانشــگاه هــا و هــم چنیــن هیئــات علمــی وارد 
ــه افــزوده شــده اســت، اظهــار  کارهــای علمــی در ســطح وزارتخان کیفیــت  ــر  ــر ب در دو ســال اخی
کــرده ایــم تــا بــا ایجــاد زیرســاخت های موردنیــاز بــرای تولیــد  کــرد: در بخــش فنــاوری نیــز ســعی 
کــه ســاخت و  کنیــم  فنــاوری، زمینــه را بــرای فعالیــت اســتادان دانشــگاه و محققــان فراهــم 

گامــی در همیــن راســتا بــود. کلیــن روم مرکــز رشــد دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز نیــز  افتتــاح 
ــد،  ــد نمی آی ــزوا پدی ــزرگ در ان ــه پیشــرفت هــای ب ک ــا در دنیا نیازمنــد همکاری هســتیم چــرا   م
کشــورهای دنیــا نیــاز بــه تبــادل تجربــه دارنــد تــا  پیچیدگــی علــم بســیار زیــاد شــده اســت و 

بــرای  را  کلیــن روم، زمینــه  ایــن  افتتــاح  افــزود: ســاخت و  کننــد. وی  کاراتــر عمــل  بتواننــد 
را  درآمدهــای خوبــی  و  فراهم کــرده  کاربــردی  بــه محصــوالت  نوآورانــه  هــای  ایــده  تبدیــل 
نصیــب دانشــگاه ها می کنــد تــا از میــزان وابســتگی آنــان بــه بودجــه دولتــی بکاهــد. ملــک زاده 
گفــت: آزمایشــگاه جامعــی بــرای تولیــد  بــا اشــاره بــه ایجــاد زیرســاخت هــای تولیــد علــم نیــز 
کــه بــه کل دانشــگاه  ســرویس ارائــه دهــد، همچنیــن در ایــن راســتا  کــرده ایــم  علــم راه انــدازی 
کــه زیرســاختی پنجــاه ســاله  کردیــم  کوهــورت را نیــز در شبســتر  و خامنــه راه انــدازی  مطالعــه 

کیفیــت محســوب می شــود.  بــرای تولیــد علــم و تحقیقــات بــا 
ح رجیســتری در دانشــگاه هــا  معــاون فنــاوری وزارت بهداشــت بــا اشــاره بــه راه انــدازی طــر
کــه تمامــی بیمــاران از یــک  ح همــان ثبــت بیمــاری هاســت بــر ایــن اســاس  کــرد: ایــن طــر کیــد  تا
کــرده و ضمــن ارائــه امکانــات و خدمــات موردنیــاز ایــن  ع بیمــاری را در یــک نظامــی جمــع  نــو
بیمــاران، تحقیقــات الزم بــرای درمــان ســریع تــر و بهتــر آنــان توســط محققــان انجــام می شــود.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا بیــان اینکــه بــرای ســوق دادن اســاتید دانشــگاه بــه 
گفــت: بــا  کارگاه هــای آموزشــی متعــدد برگــزار می شــود،  ســوی تولیــد علــم مفیــد و فنــاور محــور، 
کیفیــت  کارگاه هــا ســعی می شــود تــا اســتادان دانشــگاه را بــه ســوی تولیــد علــم بــا  برگــزاری ایــن 
کــه نتیجــه آن ارتقــای ســامت جامعــه در همــه ابعــاد خواهــد بــود. و فنــاور محــور ســوق دهیــم 

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آمورش پزشکی:
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کشور ازنظر امکانات  کوهورت  کوهورت شبستر بهترین  شبکه مطالعاتی 
ــرده و  ک ــوان  کشــور عن کوهــورت  ــی بهتریــن  کارهــای تحقیقات ــات و  کوهــورت شبســتر را ازنظــر امکان ملــک زاده 
گفــت: هــدف مــا افزایــش حجــم ایــن مطالعــات اســت، بنــا داریــم تــا پایــان اردیبهشــت مــاه حجــم آن را بــه 10 
کــه بعــد از رســیدن بــه ایــن تعــداد، هــدف بعــدی مــا رســیدن بــه حجــم 30 هــزار نفــر خواهــد  هــزار نفــر برســانیم 
کنــد از بخــش خصوصــی را از نواقــص بــزرگ  بود.معــاون فنــاوری وزارت بهداشــت سیســتم بروکراســی و حمایــت 
کنــون در ابتــدای راه هســتیم  گفــت: تــاش داریــم تــا ایــن موانــع را برداریــم، مــا هــم ا کشــور دانســت و  موجــود در 
امــا سیســتم ســنتی موجــود در وزارتخانــه آمادگــی مواجهــه بــا تغییــرات را نــدارد. جدیــدا پکیــج اطاعاتــی بــا 50 

کــرده ایــم. بنــد را فراهــم و تمامــی بخش هــا را بــه رعایــت آن ملــزم 

دوران پساتحریم فرصتی استثنایی برای تبادل اطالعاتی با دنیا
گفــت: محققــان مــا بایــد از  وی فرصــت ایجادشــده در دوران پســاتحریم را اســتثنایی و بســیار مغتنــم دانســت و 

کشــور باشــیم. کــرده و بــا دنیــا بــه تبادل نظــر بپردازنــد تــا شــاهد جهــش علمــی در  ایــن فرصــت اســتفاده 
کرد: اتصال شــبکه های  کز تحقیقاتی کشــور خاطرنشــان  ملــک زاده راجــع بــه ایجــاد شــبکه های ارتباطــی بیــن مرا
ج  ــا چندیــن دانشــگاه خــار کوهــورت و اتصــال هم زمــان آن هــا ب ــا ایجــاد شــبکه  کشــور ب اطاعاتــی 15 دانشــگاه 
ــا ایــن همــکاری رشــد خوبــی را در تمامــی زمینه هــا  کــه باعــث می شــود ب ــه ایــن اقدامــات اســت  کشــور ازجمل از 
کوهــورت قوی تریــن نــوع مطالعــات سبب شــناختی بــه شــمار مــی رود، امــا  گــزارش؛  شــاهد باشــیم. بــر اســاس ایــن 
بــه دلیــل طوالنــی بــودن آن و بــاال بــودن تعــداد نمونــه موردنیــاز نســبت به ســایر مطالعات مشــاهده ای هزینه بســیار 
کــه بایــد شــامل افــراد منطقــه باشــد در  کوهــورت یــک جمعیــت هــدف تعییــن می شــود  ح  باالیــی نیــاز دارد. در طــر

ایــن جمعیــت هــدف ازنظــر ســامتی در مــدت طوالنــی مــورد ارزیابــی قــرار می گیرنــد.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت خبر داد: 

تاســیس صندوقــی در وزارت بهداشــت 
بــــــــــــــرای همـــــــــکاری بــا شـــــرکت های 

دانش بنیــان 
تأســیس  پزشــکی از  آمــوزش  و  درمــان  بهداشــت،  وزارت  فنــاوری  معــاون 
گفــت: بــا  صندوقVC بــرای همــکاری بــا شــرکت های دانش بنیــان  خبــر داد و 
تأســیس ایــن صنــدوق تــاش می کنیــم تــا در جهــت همــکاری بــا شــرکت های 

برداریــم. گام  دانش بنیــان 
گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز،  دکتـــر رضـــا   بـــه 
ملـــک زاده در نشســـت یـــک روزه افتتـــاح clean room مرکـــز رشـــد فنـــاوری 
و فـــرآورده هـــای دارویـــی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز  گفـــت: اتاق هـــای 
کـــه  کلیـــدی در تولیـــد محصـــوالت دارویـــی اســـت  تمیـــز یکـــی از امکانـــات 
امیـــد اســـت دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز مثـــل همیشـــه در ایـــن زمینـــه 
ــت  ــری در جهـ ــای مؤثـ گام هـ ــن روم  کلیـ ــن  ــاح ایـ ــا افتتـ ــد و بـ ــدم باشـ پیش قـ

ــردارد. ــور بـ کشـ ــی  ــای علمـ ارتقـ
  وی بـــا اشـــاره مختصـــری بـــه آمـــار مربـــوط بـــه افزایـــش ســـطح علمـــی در 
خ قابـــل توجهـــی  گذشـــته میـــزان باســـوادی بـــا نـــر گفـــت: در چهـــل ســـال  کشـــور 
کـــه در زیرســـاخت هـــای  کشـــور افزایـــش یافتـــه اســـت و بـــا پیشـــرفت هایـــی  در 
کـــودکان و  ــر  خ مـــرگ و میـ ــر ــزان نـ ــد میـ ــام شـ ــور انجـ کشـ ــان  بهداشـــت و درمـ
خ در میـــان اســـتان  کـــرده و نابرابری هـــای ایـــن نـــر کاهـــش چشـــمگیری  زنـــان 

کاهـــش داشـــته اســـت.  هـــا نیـــز 
  وی افـــزود: حـــدود80 درصـــد از علـــل مـــرگ و میـــر انســـانی را بیماری هـــای 
خ را در  ـــر ـــن ن ـــتر ای ـــاش بیش ـــا ت ـــم ب ـــد داری ـــه امی ک ـــد  ـــکیل می ده ـــر تش گی ـــر وا غی

کاهـــش دهیـــم.  ــی  ــال های آتـ سـ
گیــر در جامعــه    وی بــا اشــاره بــه عوامــل خطــرزا در ایجــاد بیماری هــای غیــر وا
ــرک  ــون، چاقی،تح ــاری خ ــوب، پرفش ــی نامطل ــم غذای ــرد: رژی ک ــد  کی ــروز تأ ام
کافــی، ســیگار، دیابــت، آلودگــی هــوا، چربــی بــاال و مخاطــرات شــغلی ازجملــه  نا

گیــر اســت.  عوامــل مهــم خطــر آفریــن در ابتــا بــه بیماری هــای غیــر وا
کشــور خــود را    ملــک زاده بابیــان اینکــه بایــد بــرای درمــان جمعیــت مســن 
کــرد: بــا عوامــل ذکرشــده بایــد خــود را بــرای رویارویــی  کنیــم، اظهــار  آمــاده 
کنیــم و راه و روش هــای مناســبی  بــا چالش هــای عمــده ای در آینــده آمــاده 
ــرای درمــان بیماری هــا بیابیــم. معــاون  ــا اســتفاده از مطالعــه و پژوهــش ب را ب
کیــد بــر اینکــه پژوهــش و فنــاوری در دانشــگاه ها  فنــاوری وزارت بهداشــت بــا تأ
گفــت: در بخــش پژوهــش، رشــد خوبــی را شــاهد  گیــرد،  بایــد مبنــای عمــل قــرار 
کشــور ســهم دانشــگاه های  بوده ایــم به طوری کــه 32 درصــد از تولیــدات علمــی 
کــه تنهــا 12 درصــد از بودجــه  علــوم پزشــکی بــوده اســت، ایــن در حالــی اســت 

ــه بخــش بهداشــت و درمــان اختصاص یافتــه اســت.  پژوهشــی ب
ملــی  ناخالــص  تولیــد  در  پژوهــش  و  تحقیــق  ســهم   اینکــه  بابیــان  وی    
کشــورهای پیشــرفته دو درصــد  افــزود: درحالی کــه در  خیلــی ناچیــز اســت،  
از تولیــد ناخالــص ملــی بــه تولیــد علــم اختصاص یافتــه اســت ازایــن رو بایــد 
ســرمایه گذاری ملــی را در ایــن زمینــه افزایــش دهیــم تــا بتوانیــم در دنیــا بــه 
کشــورهای پیشــرفته بپردازیــم.    ملــک زاده ادامــه داد: بــرای اولیــن  رقابــت بــا 
در ســال جــاری دولــت تدبیــر و امیــد اختصــاص یــک درصــد از تولیــد ناخالــص 
گــر تحقــق یابــد جهــش بــزرگ  کــه ا کــرده اســت  ملــی بــه تولیــد علــم را تصویــب 

علمــی را شــاهد خواهیــم بــود. 
انســانی  نیــروی  حفــظ  کــرد:  کیــد  تأ بهداشــت  وزارت  فنــاوری  معــاون 
ــی  ــور اجرای ــپردن ام ــادی، س ــات اقتص ــن و باثب ــط ام ــاد محی ــص، ایج متخص
از  مالــی  حمایت هــای  و  بودجــه  تأمیــن  و  متخصــص  جــوان  نیروهــای  بــه 
پژوهــش و توســعه علمــی ازجملــه راهکارهــای تقویــت توســعه علمــی و فنــاوری 
ــه بخــش  ــا ب کشــور هســت.   وی بابیــان اینکــه بزرگ تریــن دانشــگاه های دنی
کشــور بایــد بــه ســمت تولیــد  کــرد: دانشــگاه های  خصوصــی تعلــق دارنــد، اظهــار 
کننــد.    وی از ایجــاد صنــدوق  vc بــرای همــکاری  ثــروت و درآمدزایــی حرکــت 
گفــت: بــا تأســیس ایــن صنــدوق تــاش  بــا شــرکت های دانش بنیــان خبــر داد و 
می کنیــم تــا بــا شــرکت های دانش بنیــان در جهــت تولیــد محصــوالت فناورانــه 

همــکاری نماییــم. 
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کرد:  کید  رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز تأ

جهت گیری دانشگاه علوم 
پزشکی تبریز به سمت تولید 

محصوالت فناورانه است 
گــــــــــزارش روابـــــــــــط عمومــی دانشــــــــــــــگاه علــــــــــوم پزشکی  بــه 
افتتــاح  مراســم  در  صومــی  محمدحســین  تبریـــــــــز،  دکتــر 
دارویــی  فراورده هــای  و  فنــاوری  رشــد  مرکــز     clean room
دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز بــا اشــاره بــه افتخــارات مــردم 
ــام در  ــد از اس ــگاه بع ــن دانش ــت: اولی گف ــخ  ــول تاری ــز در ط تبری
گرفت و امروز نیز به داشــتن دانشــگاه ربع رشــیدی  تبریز شــکل 
می کنیــم.  افتخــار  اســام  جهــان  دانشــگاه  اولیــن  به عنــوان 
   وی بابیــان اینکــه در دولــت تدبیــر و امیــد تاش هــای زیــادی 
افــزود:  اســت،  انجام شــده  درمــان  و  بهداشــت  بخــش  در 
دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز جــزو اولیــن دانشــگاه هایی بــوده 
کــز  کــرده و مرا کــه بــه ســمت تولیــد فنــاوری ســوق پیدا اســت 
حرکــت  دانش بنیــان  شــرکت های  ایجــاد  به طــرف  مــا  رشــد 
از صفــر شــرکت دانش بنیــان در ســال 90  کردنــد به طوری کــه 
ایــن  کــه  رســیدیم   93 ســال  در  دانش بنیــان  شــرکت   20 بــه 
تعــداد روزبــه روز در حــال افزایــش اســت. وی ادامــه داد: بیشــتر 
دانشــجویان دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز را دانشــجویان دوره 
تحصیــات تکمیلــی تشــکیل می دهنــد و اخیــرًا نیــز 19 رشــته 
جدیــد در بخــش تحصیــات تکمیلــی اضافه شــده اســت.  دکتــر 
کــرد: از ظرفیــت بــاالی دانشــجویان تحصیــات  کیــد  صومــی تأ
گروه های پژوهشــی  تکمیلــی متخصــص و آمــاده بــه فعالیــت در 
ــوم پزشــکی  کــرد.  رئیــس دانشــگاه عل خــود اســتفاده خواهیــم 
تمامــی  گســترده  تــاش  و  همــکاری  کــرد:  خاطرنشــان  تبریــز 
بخش هــای دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز نویدبخــش آینــده 
کشــور و اســتان خواهــد بــود.  روشــن در حــوزه تولیــدات دارویــی 

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه 
علوم پزشکی تبریز تاکید کرد: 

لزوم 
راه اندازی 

کارگاه های 
تولیدی در کنار 

مراکز دانش بنیان 
معــاون تحقیقــات و فنــاوری دانشــگاه علــوم پزشــکی 

کنــار  کارگاه هــای تولیــدی در  تبریــز بــر لــزوم راه انــدازی 
گفــت: تبریــز شــهری  کــرده و  کیــد  کــز دانش بنیــان تأ مرا

و  رشــد  کــز  مرا کنــار  در  کــه  به جاســت  و  اســت  صنعتــی 
کارگاه تولیــدی نیــز جهــت تکمیــل ایــن چرخــه  دانش بنیــان 

گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم  بــه  راه انــدازی شــود.  
ــز  کلیــن روم مرک پزشــکی تبریــز، »دکتــر محمدرضــا رشــیدی« در نشســت یــک روزه افتتــاح 
رشــد دارویــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز، بابیــان اینکــه دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز 
ــوم پزشــکی اســت،  کاراتریــن دانشــگاه های عل کمتریــن بودجــه، جــزو  علی رغــم دریافــت 
کــه  گفــت: تــا ســال 92 بخــش فنــاوری مــا فعــال نبــود، امــا از ســال 92 متوجــه شــدیم 
کارهــای پژوهشــی بایــد در جهــت تبدیــل بــه تولیــدات فناورانــه ســوق داده شــوند.  وی ســه 
کیفیــت، بین الملــل و فنــاوری را جــزو اولویت هــای دانشــگاه علــوم پزشــکی از ســال  اولویــت 
92 دانســت و افــزود: از ســال 92 در همــه دانشــکده های دانشــگاه علــوم پزشــکی معاونــت 
کرده و جزو دانشگاه های پیشگام در حوزه تأسیس صندوق vc بوده ایم.  فناوری را ایجاد 
وی ادامــه داد: دانشــگاه علــوم پزشــکی بــا تولیــد پروپوزال هــای فناورانــه در حــد وســع 
ح  کــه از 20 طــر کــرده اســت  کمــک  ح هــای فناورانــه  خویــش در ســرمایه گذاری اولیــه طر
ح بــه مرحلــه عقــد قــرارداد جهــت تولیــد رســیده اند و هفــت  کنــون چهــار طــر پذیرفته شــده تا
کــرد.  رشــیدی  ــه زودی مجــوز تولیــد و عقــد قــرارداد را دریافــت خواهنــد  ح دیگــر نیــز ب طــر
بابیــان اینکــه 20 شــرکت دانش بنیــان در دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز در حــال فعالیــت 
کــرد: 8 محصــول فناورانــه دانشــگاه علــوم پزشــکی در دو ســال اخیــر وارد  کیــد  اســت، تأ
بــازار شــده اســت و بیــش از 100 مــورد اختــراع از ایــن دانشــگاه بــه ثبــت رســیده اســت. 
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گفت: پیشکســوتان و بازنشســتگان دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز، راهنما و چراغ راهی برای  رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز 
گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه  کــز درمانــی می باشــند. بــه  کارکنــان و پرســنل ایــن دانشــگاه و همچنیــن بــرای تمامــی مرا ســایر 
علــوم پزشــکی تبریــز، دکترمحمــد حســین صومــی در هشــتمین آییــن تجلیــل از بازنشســتگان دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز، 
گفــت: یکــی از مهم تریــن  کرده انــد،  کــه طــی 30 ســال بــه جامعــه و مــردم خدمــت  ضمــن قدردانــی از زحمــات پرســنل بازنشســته ای 
ســرمایه های اصلــی هــر ســازمان، پرســنل آن اســت و همچنیــن پیشکســوت ها و بازنشســتگان در هــر ســازمانی؛ حکــم پــدر و مــادر را 
کــه انجــام می دهنــد عشــق و عاقــه داشــته باشــند زیــرا  کار و فعالیتــی  در خانــه دارنــد. وی افــزود: تمامــی انســان ها بایــد نســبت بــه 
کــه انجــام می دهنــد مفیــد خواهــد بــود.  کاری هــم  کار برایشــان لــذت بخــش و همچنیــن  کــه انجــام  تنهــا در ایــن صــورت اســت 
کــه  کــرد: افــرادی  وی بــا اشــاره بــه اینکــه یکــی از ویژگــی شــغل های خــوب، احســاس مســرت داشــتن در انجــام آن اســت، عنــوان 
در دانشــگاه علــوم پزشــکی فعالیــت می کننــد بــه علــت صبغــه ی خدماتــی ایــن حــوزه، در شــغل خــود احســاس رضایــت و ســربلندی 
کــرده و بــا مســرت بــه وظایــف خــود عمــل می کننــد. دکترصومــی ادامــه داد: مشــاغل پزشــکی، در عیــن اینکــه بــرای افــراد راحتــی 
ــا تمــام تــاش خــود،  کــه پرســنل زحمت کــش ایــن حــوزه ب ــد  خاطــر و مســرت می دهنــد؛ ســختی های خــود را نیــز بــه همــراه دارن
کارهــا و خدمــت  رســانی بــه مــردم را دارنــد. وی بــا بیــان اینکــه هیــچ ســازمانی نمی توانــد پرســنل خــود را، بعــد از  ســعی در پیشــبرد 
کــرد: فضــای ســازمان ها و همچنیــن دانشــگاه علــوم پزشــکی بــه  کنــد، ابــراز  طــی دوران 30 ســاله خدمــت، بــرای همیشــه حفــظ 
گذاشــته اند، جــای خــود را  کــه قــدم در دوران ســالخوردگی  کســانی  کــه ایجــاب می کنــد افــراد باتجربــه و همچنیــن  گونــه ای اســت 
کننــد. وی در توصیــه ای بــرای پرســنل دانشــگاه علــوم پزشــکی  بــه افــراد جــوان  و توانمنــد بدهنــد و خودشــان نیــز مدتــی اســتراحت 
کــه در اواخــر  کــه انجــام می دهیــد احســاس رضایــت داشــته باشــید؛ چرا کــه هســتید و همچنیــن فعالیتــی  تبریــز، گفــت: از جایگاهــی 
گاه خواهیــد شــد. رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز بــا اشــاره بــه  کــه انجــام می دهیــد، آ خدمــت خــود، از ارزش واالی فعالیتــی 
کــرد: تمامــی امکانــات رفاهــی و تفریحــی دانشــگاه علــوم  اینکــه بازنشســتگان هنــوز هــم عضــو ارشــد ایــن دانشــگاه هســتند، عنــوان 
کارمنــد دانشــگاه علــوم  پزشــکی تبریــز در خدمــت بازنشســتگان ایــن دانشــگاه قــرار دارد. وی ضمــن بازگویــی خاطــره ای از یــک 
کــرد: مــا انســان ها بــا حمایــت یکدیگــر، محبــت و احتــرام می توانیــم بــه نوبــه ی خــود ســرمایه های اجتماعــی  پزشــکی تبریــز، ابــراز 
کارمنــدان  گــروه “گولــوش” بــه اجــرا درآمــد و مســابقه ای نیــز بیــن  را در جامعــه افزایــش دهیــم. در ایــن آییــن نمایشــی طنــز توســط 
کتــر اســتاد شــهریار نیــز بــا اجــرای ســروده هایی از وی بــه  کارا بازنشســته اجــرا و بــه افــراد برگزیــده جوایــزی اهــدا شــد و همچنیــن 
کــرد. بــر اســاس  نمایــش گذاشــته شــد و خواننــده تبریــزی “جعفــر احمــدی” نیــز بــا ارائــه ی ترانه هایــی، شــادی مراســم را دوچنــدان 
گــزارش هشــتمین آییــن تجلیــل از بازنشســتگان دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز؛ در تــاالر دانشــکده پرســتاری برگــزار و در پایــان  ایــن 
ــد.  ــل ش ــز تجلی ــتان تبری ــای شهرس ــطح واحده ــکی در س ــوم پزش ــگاه عل ــتگان دانش ــی، از بازنشس ــای هدایای ــا اعط ــز ب ــم نی مراس

پیش کسوتان و بازنشستگان راهنما و 
چراغ راه سایر کارکنان
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کشــور گفت:  پزشــکی  جامعــه  بســیج  مرکــزی  شــورای  عضــو 
اســت  کشــور  در  بــزرگ  بســیار  ظرفیــت  یــک  پزشــکی  بســیج 
همــه  در  پزشــکی  جامعــه  علمــی  هیئــت  اعضــای  توســط  کــه 
گزارش روابــط عمومــی  بــه  کشــور وجــود دارد.  دانشــگاه های 
دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریز، “حســن ابوالقاســمی” در مراســم 
مــردم  واقعــی  خدمتگــزار  افــزود:  پزشــکی،  جامعــه  بســیج  روز 
نبایــد بــرای خدمــت بــه مــردم رودربایســتی داشــته باشــد و نبایــد 
مســائل خانوادگــی را بــر مســائل ملــی مقــدم شــمارد. وی افــزود: 
کاری خودشــان را وقــف مردم  کاندیداهــای انتخابــی بایــد بــا فــدا
نماینــد و بــا تدویــن قوانیــن مناســب، در فکــر حــل مشــکات 
مــردم در حــوزه ی انتخابــی خــود باشــند. ایــن عضــو شــورای 
کشــور ادامــه داد: بســیج جامعــه  مرکــزی بســیج جامعــه پزشــکی 
کــه  کســانی  پزشــکی محدودیــت خاصــی بــرای عضویــت نــدارد و 
ــاد  ــن اعتق ــد و همچنی ــار می کنن ــام رفت ــن نظ ــوب قوانی در چارچ
بــه والیــت فقیــه دارنــد، می تواننــد عضــو بســیج جامعــه پزشــکی 
کــه در  گفــت: بســیج پزشــکی و همچنیــن پزشــکانی  شــوند. وی 
ایــن حــوزه فعالیــت می کننــد، تمــام فعالیت هایشــان داوطلبانــه 
ســامت  حرفــه ای،  اخــاق  فرهنگ ســازی  جهــت  در  و  بــوده 
در  ضعیــف  قشــر  بــه  کمــک  ایثارگــری،  و  کاری  فــدا معنــوی، 
ایــن  و  برداشــته  بزرگــی  قدم هــای  می توانــد  درمانــی  مســائل 
کننــد. وی در خصــوص مفیــد  فرهنــگ را در جامعــه نهادینــه 
کــرد: برنامــه ی  بــودن ایــن مراســم در بحــث پیونــد اعضــا، ابــراز 
امــروز در خصــوص بحــث پیونــد اعضــا و اهــداء عضــو بســیار 
چــرا  کشور فرهنگ ســازی شــود؛  اعضــا در  و پیونــد  بــود  مفیــد 
کــه  کــه تعــداد زیــادی از افــراد در صــف پیونــد اعضــاء قــرار دارنــد 
ــد. ــه دهن ــود ادام ــی خ ــه زندگ ــو ب ــک عض ــد ی ــا پیون ــد ب می توانن
معــاون  محمــدزاده،  گل   الیــاس  پاســدار  ســرهنگ 
هماهنگ کننــده ی ســپاه عاشــورا نیــز در ایــن مراســم، ضمــن 
کــرد: تنهــا  تبریــک بــه مناســبت بســیج جامعــه پزشــکی، عنــوان 
بــدون  کــه در دوران هشــت ســال دفــاع مقــدس  رزمندگانــی 
ســاح مــی جنگیدنــد پزشــکان بودنــد. وی افــزود: پزشــکان در 
طــول هشــت ســال دفــاع مقــدس تنهــا در بیمارســتان ها حضــور 
جــای  همــه  در  و  امــداد  پســت  اورژانــس،  در  بلکــه  نداشــتند 
گفــت: انقــاب اســامی ایران  جبهــه حضــور فعــال داشــتند. وی 
کــه در  نعمــت بــزرگ الهــی اســت و خداونــد بــه مــا توفیــق داده 
کشــور اســامی  ایــن مقطــع حضــور داشــته باشــیم و زندگــی در 

را بــر اســاس قوانیــن اســام و بــر مبنــای تفکــر شــیعه تجربــه 
داد:  ادامــه  عاشــورا  ســپاه  هماهنگ کننــده ی  معــاون  کنیــم. 
قبــل از پیــروزی انقــاب اســامی در جهــان جریانــات زیــادی 
بودنــد  کشورهایشــان  انقــاب در  کــه خواســتار  ایجــاد شــدند 
کوچــک  و  بیگانــگان  دخالــت  رهبــران،  تعــدد  علــت  بــه  امــا 
گفــت: رکــن اول  بــودن هــدف، نتوانســتند موفــق شــوند.وی 
خمینــی)ره(  امــام  کــه  بــود  مــردم  ایــران،  اســامی  انقــاب 
مقــام  همچنیــن  و  خویــش  عمــر  اواخــر  تــا  نهضــت  شــروع  از 
کیــد داشــته انــد  معظــم رهبــری نیــز همیشــه بــه ایــن رکــن تا
عرصه هــای  در  مــردم   تصمیــم  و  انتخــاب  بــه  همچنیــن  و 
داد:  ادامــه  وی  کرده انــد.  ویــژه ای  توجــه  کشــور  مختلــف 
دشــمنان همیشــه در تــاش بودنــد انقــاب اســامی ایــران را 
کــه در وهلــه ی اول  کننــد  بــا روش هــای مختلــف دچــار تزلــزل 
کشــور و در مراحــل بعــدی  بــا ایجــاد جریان هــای مخالــف در 
ــام  ــدازی نظ ــران و عــراق خواســتار بران ــاد جنــگ ای ــا ایج ــز ب نی
ــتحاله ی  ــوذ و اس ــال نف ــه دنب ــز ب ــروزه نی ــن ام ــد و همچنی بودن
گفــت:  محمــدزاده  گل  پاســدار  ســرهنگ  هســتند.  فرهنگــی 
کــه می توانــد در مقابــل ایــن نفوذهــا و دخالت هــا  تنهــا تفکــری 
ــج  ــز نتای را بگیــرد، تفکــر بســیجی اســت و همچنیــن امــروزه نی
بــا  کــه  می بینیــم  مختلــف  هــای  عرصــه  در  را  تفکــر  ایــن 
کشــور دارد. وی  کمتریــن امکانــات بیشــترین اثــر بخشــی را در 
ــرا در فکــر توســعه ی بســیج جامعــه پزشــکی  ــرد: مــا اخی ک ــراز  اب
کــه در برنامــه پنــج ســاله  کانــون جامعــه پزشــکان هســتیم  و 
کنیــم. وی ادامــه داد:  ع را  پیگیــری مــی  ششــم ایــن موضــو
کــه جریــان انتخابــات را از مســیر  دشــمن در فکــر ایــن اســت 
کــرده و لیســت  کنــد و از جریــان آشــکاری حمایــت  ج  خــود خــار
ارائــه می دهنــد امــا انتخابــات مــا جنــگ بیــن جناح هــا نیســت، 
بلکــه بایــد بــا همــکاری و عمــل بــه حرف هــا و اندیشــه های 
امــام خمینــی)ره( در جهــت برگــزاری مناســب انتخابــات قــدم 
افــزود:  عاشــورا  ســپاه  هماهنگ کننــده ی  معــاون  برداریــم. 
و  اهــداف  از  مــا  کــه  زمانــی موفــق خواهــد شــد  تنهــا  دشــمن 
بــر  شــویم.  غافــل  اســامی  انقــاب  و  رهبــری  رهنمود هــای 
گــزارش مراســم روز بســیج جامعــه پزشــکی در تــاالر  اســاس ایــن 
شــایانمهر دانشــکده پزشــکی برگــزار و از خانواده هــای اهــداء 
بــا  اســاتید بســیج جامعــه پزشــکی  کننــده عضــو و همچنیــن 
حضــور آیــت اهلل مجتهــد شبســتری تجلیــل و قدردانــی شــد.

سرهنگ پاسدار  
الیاس گل محمدزاده:

تنها رزمندگانی که در دوران 
هشت سال دفاع مقدس 
بدون ساح می جنگیدند  

پزشکان بودند

بسیج پزشکی 
یک ظرفیت
 بسیار بزرگ
 در کشور است
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گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز،  بـــه 
همایـــش تعبیـــر بـــاران در دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز 

کمپیـــن دانشـــجویی “حامیـــان حریـــم  ضمـــن تشـــکیل 
کانـــون دانشـــجویی ایـــن  ریحانـــه”  متشـــکل از هفـــت 

دانشـــگاه، برگـــزار شـــد. زینـــب اختـــری عضـــو هیئـــت علمـــی 
دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی بقیـــه اهلل، بـــه عنـــوان ســـخنران 
کارکـــرد مرکـــز احساســـات  گفـــت:  ویـــژه ی ایـــن مراســـم 
در مغـــز انســـان هـــا و نقطـــه ی تشـــکیل حافظـــه در زنـــان 
و مـــردان متفـــاوت اســـت و در موقعیـــت هـــای مختلـــف 
کنـــد. وی ادامـــه داد:  بـــه اشـــکال متفاوتـــی عمـــل مـــی 
ــاس  ــای حسـ ــت هـ ــا موقیعیـ ــه بـ ــز در مواجهـ ــن مرکـ ایـ
کننـــده جنســـی بـــا اختـــالل مواجـــه شـــده  و تحریـــک 
کـــه ایـــن اتفـــاق مـــی  و تحریـــک مـــی شـــود و هنگامـــی 
افتـــد، مرکـــز تشـــکیل حافظـــه نیـــز مختـــل مـــی شـــود و بـــه 
کـــه افـــراد در مواجهـــه بـــا موقعیـــت  همیـــن دلیـــل اســـت 
هـــای حســـاس عاطفـــی و جنســـی بـــه جـــای برخـــورد 

عقالنـــی، درگیـــر احساســـات مـــی شـــوند. رخشـــنده 
قـــا، زن تـــازه مســـلمان شـــده ی آذربایجانـــی نیـــز  پیـــری آ

گویـــی  گفـــت و  بـــه عنـــوان میهمـــان ویـــژه ی همایـــش، در 
گفـــت: مـــن در یـــک خانـــواده  ــا دانشـــجویان  صمیمـــی بـ

کمونیســـت بـــه دنیـــا آمـــده و بـــزرگ شـــده ام؛ یعنـــی محیـــط 
ـــه مـــن  ک ـــود  ـــه ای نب گون ـــه  ـــواده و فضـــای زندگـــی مـــن ب خان

بتوانـــم از همـــان ابتـــدا بـــا دیـــن اســـالم آشـــنا شـــوم. وی 
ــا  کـــه خـــود را شـــناخته ام، بـــه دعـ ادامـــه داد: مـــن از زمانـــی 

کـــردم و بـــه جـــرأت مـــی  عالقـــه منـــد بـــودم و بســـیار دعـــا مـــی 
ـــن  ـــوق داد و م ـــالم س ـــمت اس ـــه س ـــرا ب ـــردن م ک ـــا  ـــه دع ک ـــم  گوی

عالقـــه منـــد شـــدم ابتـــدا ســـراغ مســـاله ی حجـــاب رفتـــه و آن را 
بـــه عنـــوان یکـــی از مهمتریـــن جلـــوه هـــای ظاهـــری دیـــن اســـالم، 

ـــا ایـــن رویکـــرد  کـــرد: مـــن ب کنـــم. وی خاطرنشـــان  ـــرای خـــود حـــل  ب
کننـــده  کـــرده و بـــه پاســـخ هـــای قانـــع  در مـــورد حجـــاب تحقیـــق 

بـــرای خـــود برگزیـــدم.  کـــه حجـــاب اســـالمی را  ای دســـت یافتـــم 
کمپیـــن مبنـــی  ـــا ســـخنرانی نماینـــده هـــای  گفتنـــی اســـت ایـــن مراســـم ب

ــاف و  ــاب و عفـ ــای حجـ ــه هـ ــورد برنامـ ــجویان در مـ ــارات دانشـ ــر انتظـ بـ
ــه یافـــت.  ــتا، ادامـ ــن راسـ ــه در ایـ گرفتـ ــورت  ــای صـ کاری هـ ــم  کـ ــاد از  انتقـ

ـــه عنـــوان نماینـــده  کانـــون دانشـــجویی موعـــود ب ـــر دبیـــر  فاطمـــه حســـینی ل
گـــو بـــا روابـــط عمومـــی د  گفـــت و  کمپیـــن “حمایـــت از حریـــم ریحانـــه” در  ی 

کانـــون هـــای دانشـــجویی  گفـــت: برگـــزاری چنیـــن همایشـــی توســـط  انشـــگاه 
خ داده و مـــا بـــا تشـــکیل  دانشـــگاه بـــرای اولیـــن بـــار بـــه صـــورت خودجـــوش ر

کمپیـــن موضـــع خـــود را نســـبت بـــه اهمیـــت حجـــاب و عفـــاف نشـــان داده ایـــم. وی 
ـــومین دوره  ـــت: س گف ـــت  ـــای مهدوی کارگاه ه ـــله  ـــزاری سلس ـــه برگ ـــاره ب ـــا اش ـــه ب در ادام

کارگاه هـــای مهدویـــت را بـــه مـــدت شـــش ســـاعت بـــا بهـــره منـــدی از حضـــور  از سلســـله 
کـــرده ایـــم. وی  اســـاتیدی چـــون حجـــت االســـالم فروهـــی و حجـــت االســـالم قربانـــی برگـــزار 

ــناخت  ــات مهدویـــت، شـ ح موضوعـ ــر ــرورت طـ ــون ضـ ــی چـ کارگاه مباحثـ ــن  ــرد: در ایـ کـ ــار  اظهـ
گرفتـــه اســـت. امـــام زمان)عـــج( و بررســـی شـــبهات مربـــوط بـــه ایـــن حیطـــه مـــورد بحـــث قـــرار 

کانون های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در راستای 
حمایت از عفاف و حجاب اسالمی کمپین “حمایت از حریم ریحانه” 

را تشکیل داده و همایش تعبیر باران را برگزار کردند.

تشکیل "کمپین دانشجویی حمایت از حریم ریحانه"
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اختتامیــه هفتمیــن جشــنواره فرهنگی-هنــری دانشــجویان و اولیــن دوره جشــنواره فرهنگــی 
،هنــری اســاتید و کارکنــان در دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز برگــزار شــد.  بــه گــزارش روابــط عمومــی 
کــرد:  دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز، رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز در ایــن مراســم اظهــار 
ــزار  ــه وســیله ایــن اب ــد ایــن ب ــان ارزشــمندی اســت و در همیــن راســتا بای ــر، زب ــان فرهنــگ و هن زب
هــای بشــری مهــر، محبــت و انســانیت را در بافــت دانشــگاه نهادینــه بکنیــم. دکتــر محمــد حســین 
دوره  اولیــن  و  دانشــجویان  فرهنگی-هنــری  اختتامیــه هفتمیــن جشــنواره  آییــن  در  صومــی 
جشــنواره فرهنگــی ،هنــری اســاتید و کارکنــان دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز گفــت: دانشــگاه علوم 
کــه  کــرد  پزشــکی تبریــز در مجمــوع حــدود 19 درصــد محصــوالت فرهنگــی ایــن جشــنواره را تولیــد 
کــرد: بــا تــاش دانشــجویان ایــن دانشــگاه، دانشــگاه  آمــار قابــل توجهــی اســت. وی خاطرنشــان 
کــه مایــه ی مباهــات ماســت.  علــوم پزشــکی تبریــز در ایــن دوره از جشــنواره خــوش درخشــید 
کــرد: دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز بــه عنــوان دومیــن دانشــگاه تاســیس شــده  وی خاطرنشــان 
کنــون در مســیری مناســب در جهــت تعالــی فرهنــگ  پزشــکی ســابقه علمــی قــوی داشــته و هــم ا
و هنــر دانشــجویان قــدم بــر مــی دارد.  معــاون دانشــجویی و فرهنگــی دانشــگاه علــوم پزشــکی 

تبریــز نیــز در آییــن اختتامــه ایــن جشــنواره در تبریــز گفــت: نتایــج مرحلــه نهایــی هفتمین جشــنواره 
فرهنگــی دانشــجویان دانشــگاه های علــوم پزشــکی در مراســم اختتامیــه جشــنواره کــه بــه میزبانی 
دانشــگاه علــوم پزشــکی شــیراز در ســالن صــدا و ســینا برگــزار شــد، از ســوی کمیتــه داوران جشــنواره، 
اعــام شــد. دکتــر محمــد آقــازاده ادامــه داد: دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز در ایــن جشــنواره عنــوان 
کــه ایــن مهــم حاصــل تــاش شــبانه روزی دانشــجویان هنرمنــد  کــرد  قهرمــان قهرمانــان را کســب 
کــه در جشــنواره  ایــن دانشــگاه در مــاه هــای اخیــر بــوده اســت. وی یــادآور شــد: از 140 هــزار اثــری 
ــوم پزشــکی  ــر، محصــول فعالیــت دانشــجویان دانشــگاه عل هفتــم تولیــد شــده، دو هــزار و 200 اث
گفــت: دانشــجویان در اســتقرار  تبریــز بــود.  وی بــا اشــاره بــه پتانســیل های دوران دانشــجویی 
ــا  ــژه ای را ایف ــیار وی ــش بس ــتمرار آن  نق ــظ و اس ــاب و حف ــان انق ــاب، جری ــات انق ــدارک مقدم و ت
کــرده انــد و همــواره در برهه هــای حســاس وظایــف خودشــان را انجــام داده و خواهنــد داد و امیــد 
اســت بتوانیــم از همــت واالی دانشــجویان جهــت رســیدن بــه اهــداف نظــام اســامی بهــره ببریــم.

دکتــر آقــازاده کشــور را نیازمنــد هنرمندانــی دانســت کــه ارزش هــای دینــی و ملــی را بــه تصویــر بکشــند. 
گفــت: برگــزاری جشــنواره  مدیــر امــور فرهنگــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز نیــز در ایــن آییــن 

برگزاری اختتامیه دو جشنواره فرهنگی و 
هنری در دانشگاه با حضور فرهاد قائمیان
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ــگاهیان  ــری دانش ــرمایه فرهنگی-هن ــش س ــت افزای ــی در جه ــجویان گام ــری دانش ــی ، هن فرهنگ
کــه بــا هــدف حمایــت از تولیــد کاال و خدمــات فرهنگــی و نیــز آفرینــش هــای هنــری و کمــک  اســت 
بــه ارتقــا اخــاق عمومــی انجــام می گیــرد. محمــود فیضــی با بیــان اینکــه دبیرخانه جشــنواره در ســال 
91 در مدیریــت فرهنگــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریز تشــکیل شــد، گفــت: توانمندی دانشــجویان 
ــایی دانشــجویان  ــال شناس ــه دنب ــایی می شــود و ب ــه دانشــگاه شناس ــدود ورود ب ایــن دانشــگاه در ب
هنرمنــد بــا برگــزاری کاس هــای آموزشــی فراخــوان جشــنواره در میــان دانشــجویان  اطــاع رســانی 
کــرد: دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز بــا تولیــد دو هــزار و 200 اثــر رتبــه  گــردد. وی خاطرنشــان  مــی 
کــه در جشــنواره  کــرد: اتفاقــی  اول تولیــد محصــول جشــنواره را بــه خــود اختصــاص داد. وی تاکیــد 
کــردن بخــش اســاتید  هفتــم رخ داد، تفکیــک جشــنواره فرهنگــی و هنــری بــا نشــریات و اضافــه 
کــه از جلــه اقدامــات قابــل تقدیــر محســوب می شــود. کارکنــان بــه ایــن دوره از جشــنواره بــود  و 
ســازی  زیرســاخت  بــه  اشــاره  بــا  مراســم  ایــن  در  نیــز  تلوزیــون  و  ســینما  ح  مطــر بازیگــر 
امیــدوارم  گفــت:  کشــور،  فرهنــگ  آینــده  بــرای  و هنــری  فرهنگــی  دانشــجویی  برنامه هــای 
شــود.  گرفتــه  نظــر  در  دانشــگاه ها  در  هنــری  و  فرهنگــی  هــای  برنامــه  بــرای  کافــی  بودجــه 

و  دانشــجویان  فرهنگی-هنــری  جشــنواره  هفتمیــن  اختتامیــه  آییــن  در  قائمیــان  فرهــاد 
تبریــز  کارکنــان دانشــگاه علــوم پزشــکی  و  اســاتید  –هنــری  اولیــن دوره جشــنواره فرهنگــی 
در  شــرکت  بــرای  کــه  اســت  دانشــجویانی  همیــن  دســتان  در  کشــور  فرهنگــی  آینــده  گفــت: 
بــرای  وســیع  نــگاه  کــرد:  خاطرنشــان  وی  کردنــد.  آفرینــی  نقــش  و  کــرده  تــاش  جشــنواره 
ایجــاد  دانشــجویی  و صمیمــی  نشــاط  بــا  در فضــای  اجتماعــی  و  فرهنــگ عمومــی  ارتقــای 
می شــود، بــرای همیــن آرزو می  کنــم برگــزاری چنیــن جشــنواره هایــی ادامــه داشــته باشــند. 
کارکنــان و اســاتید  کــه برگــزاری جشــنواره فرهنگــی و هنــری دانشــجویان،  کــرد  وی پیشــنهاد 
گــروه هــای مختلــف پزشــکی را نیــز شــامل شــود. دانشــگاه علــوم پزشــکی محــدود نبــوده و 

کــرد: مدیــون مــردم آذربایجــان و زادگاه خــودم اردبیــل هســتم و  قائمیــان در پایــان خاطرنشــان 
بزرگــواری آنهــا را فرامــوش نمی کنــم. گفتنــی اســت؛ آیین اختتامیه هفتمین جشــنواره فرهنگی-
کارکنــان دانشــگاه علــوم  هنــری دانشــجویان و اولیــن دوره جشــنواره فرهنگــی –هنــری اســاتید و 
کشــوری ایــن جشــنواره تجلیــل شــد. همچنیــن،  پزشــکی تبریــز برگــزار و از دانشــجویان برگزیــده 
فرهاد قائمیان که از داوران مرحله کشوری این جشنواره بود مورد تجلیل و قدردانی قرار گرفت.
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ایازی:دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز از پیشــتازان ارائــه  دکتــر 

خدمات بهداشتی درمانی فعال در حاشیه شهرها می باشد
گفــت: امــروز نــگاه تهدیــد محــور  قائم مقــام وزیــر بهداشــت در امــور مشــارکت های اجتماعــی 
ــت  ــت و وزارت بهداش ــده اس ــل ش ــور تبدی ــت مح ــی فرص ــه نگاه ــاد ب ــردم نه ــازمآن های م ــه س ب
گام  بــا حمایــت معنــوی از ایــن ســازمان ها در حــوزه اطــاع رســانی، فرهنگ ســازی و آمــوزش 
گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز،  هــای بســیار مثبتــی برداشــته اســت. بــه 
"دکترســید محمــد هــادی ایــازی" در نشســتی بــا مســئوالن ســازمان های مــردم نهــاد اســتان آنــان 
ــرای تضمیــن ســامت  گفــت: ب کــرد و  را بــه عنــوان نماینــدگان مــردم در حــوزه ســامت خطــاب 
گســترده انجــام  مــردم بایــد در زمینــه فرهنــگ ســازی و اطــاع رســانی برنامــه ریــزی هــا و اقدامــات 
ــازمآن های مــردم نهــاد محقــق شــود.  ــد از طریــق خــود مــردم و س ــز بای ــه ایــن مهــم نی ک دهیــم 
ــا ســازمآن های مــردم نهــاد بیــش از پیــش آشــنا شــوند، افــزود:  ــا بیــان اینکــه مــردم بایــد ب وی ب
بایــد بــا پیشــگیری هایــی از ابتــای مــردم بــه انــواع بیمــاری هــا و در صــورت ابتــا نیــز بــا آمــوزش 
کنیــم. وی ادامــه داد: پیــام هــای  ســبک زندگــی و تغذیــه صحیــح از پیشــرفت بیمــاری جلوگیــری 
کــه بــه دلیــل عــدم رعایــت برخــی مســائل  گــوش یکایــک مــردم برســد؛ چــرا  ســامت بایــد بــه 
کنــد. دکترایــازی بــا اشــاره بــه اینکــه بایــد از  اصولــی خطــرات زیــادی ســامت مــردم را تهدیــد مــی 
گاه ســازی  کارگاه هــای آموزشــی جهــت آ خانه هــا و شــبکه های بهداشــت شــهری بــرای برگــزاری 
ح  ــر ــرای ط ــرای اج ــان ب ــارد توم ــدود 10 میلی ــر ح ــال اخی ــرد: در س ک ــار  ــود، اظه ــتفاده ش ــردم اس م
"شــهروند ســالم" توســط شــهرداری تهــران اختصــاص یافــت و بــا نصــب بنرهایــی در موضوعــات 

اســتفاده از نمــک، روشــنگری در خصــوص چربــی زیــاد و هــم چنیــن بیمــاری هــای متعــدد 
کیــد  کنــد. قائم مقــام وزیــر بهداشــت در امــور مشــارکت های اجتماعــی تأ تلنگــری بــه مــردم وارد 
ــار  ــم و ناچ ــه بودی ــور مواج کش ــطح  ــان در س ــوزه درم ک در ح ــفنا ــی اس ــا وضعیت ــفانه ب ــرد: متأس ک
بودیــم تــا بــا ورود بــه حــوزه درمــان،  بخشــی از دغدغه هــای بیمــاران و خانواده هــای آنــان را 
ــم. وی  ــل نبودی ــز غاف ــگیری نی ــث پیش ــه مباح ــیدگی ب ــن دوران از رس ــا در ای ــم، ام ــش دهی کاه
کشــور ایجادشــده  بابیــان اینکــه حــدود یــک هــزار و 966 پایــگاه ســامت در دو ســال اخیــر در 
کــه  کشــور هســتند  گفــت: حــدود 24 میلیــون نفــر تحــت پوشــش پایگاه هــای ســامت در  اســت، 
ــت  ــور تح کش ــام مــردم  ــای انجام گرفتــه در اواخــر ســال 95 تم ــق برنامه ریزی ه ــد داریــم طب امی
کــه دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز از پیشــتازان ارائــه خدمــات  پوشــش ایــن پایگاه هــا قــرار بگیرنــد 
بهداشــتی و درمانــی فعــال در حاشــیه شــهرها اســت. دکترایــازی بــا اشــاره بــه زیرســاخت های 
گذشــته بــه زیرســاخت های نظــام ســامت  کــرد: در  چهــار دهــه  کیــد  کشــور، تأ نظــام ســامت در 
کمک هــای مــردم و  کمبودهــا را بــا  کشــور توجــه نشــده اســت و ازایــن رو ناچــار هســتیم تــا ایــن  در 
کنیــم. قائم مقــام وزیــر بهداشــت در امــور مشــارکت های اجتماعــی، بــه پتانســیل  خیریــن جبــران 
کــرد و افــزود: بنگاه هــای اقتصــادی نیــز در ایــن زمینــه  قــوی ســازمان های مردم نهــاد اشــاره 
برگــزاری  بــا  مردم نهــاد  ســازمان های  کــه  هســتند  عهــده دار  را  باالیــی  اجتماعــی  مســئولیت 
کننــد. کمک هــا و حمایت هــای خوبــی را از ســوی آنــان جــذب  جلســاتی بــا آن هــا می تواننــد 

دکتر طاهر اقدم : 

هدف ما بهره گیری هدفمند از توانمندی های خیرین در راستای ارتقای 
نظام سالمت در استان است

گفــت: در آینــده  قائــم مقــام رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز از پیشــرفت 90 درصــدی ســاخت و تجهیــز مرکــز دیالیــز بیمارســتان امــام  رضــا)ع( توســط آقــای نوبــری و آقــای مردانــی آذر خبــر داد و 
کبــر طاهــر اقــدم در نشســتی بــا مســئوالن ســازمان های مــردم نهــاد اســتان  گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز، دکتــر علــی ا نزدیــک آمــاده بهــره بــرداری از ایــن مرکــز خواهیــم بــود. بــه 
گیــری هدفمنــد و برنامــه ریــزی شــده از توانمنــدی هــای خیریــن  گفــت:  هــدف مــا بهــره  گســترده بــه حــوزه ســامت جامعــه،  بــا اشــاره بــه رهنمودهــای مقــام معظــم رهبــری در خصــوص لــزوم توجــه 
کــز مختلــف دولتــی  گزارشــی از اقدامــات ســازمان هــای مــردم نهــاد و خیریــن اســتان در حــوزه ســامت، افــزود: انعقــاد تفاهــم نامــه بــا مرا در راســتای ارتقــای نظــام ســامت در اســتان اســت. وی بــا ارائــه 
و غیردولتــی، برگــزاری همایش هــای مردمــی جهــت جــذب حمایت هــای خیریــن و احــداث خانــه هــای بهداشــت از جملــه اقدامــات ســازمان هــای مــردم نهــاد اســتان در یــک ســال اخیــر اســت.
کــودکان بــا اعتبــاری بالــغ بــر 200 میلیــارد تومــان در شــهرک خــاوران توســط آقــای مردانــی آذر ، پــروژه احــداث بخــش آنکولــوژی  وی در ادامــه از پــروژه ســاخت بیمارســتان جامــع 550 تخــت خوابــی 
کــودکان تبریــز بــا پیشــرفت  90 درصــدی بــا همــکاری شــورای شــهر و شــهرداری تبریــز و مجموعــه درمانگاهــی و اورژانــس آیــت اهلل طالقانــی تبریــز بــا پیشــرفت 55 درصــدی خبــر داد. بیمارســتان 
قائم مقام رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز در امور مشارکت های اجتماعی با اشاره به چشم انداز آینده دانشگاه در راستای استفاده از پتانسیل های خیرین استان اظهار کرد: راه اندازی استروک 
سنتر، حمایت های بیشتر از خانواده های بیماران دیالیزی، ساخت درمانگاه تخصصی ام اس و اوتیسم از جمله برنامه های ما برای استفاده از توانمندی های خیرین استان در آینده می باشد.
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چهاردهمین همایش ساالنه دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه برگزار شد
ــوم  گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز، قائــم مقــام رئیــس دانشــگاه عل ــه  ب
پزشــکی تبریــز در چهاردهمیــن همایــش ســاالنه دانشــجویان شــاهد و ایثارگــر دانشــگاه علــوم 
پزشــکی تبریــز بــا اشــاره بــه جان فشــانی های جوانــان ایــن مــرز و بــوم در برابــر تهاجــم دشــمنی 
گفتــن داریــم  گــر امــروز در صحنــه جهانــی حرفــی بــرای  گفــت: ا کــه تمــام دنیــا پشــتش بــود، 
شــهدای  جان فشــانی  ثمــره  و  نتیجــه  رســیده ایم  نقطــه  ایــن  بــه  ای  هســته  کــرات  مذا در  و 
از  پــس  اینکــه  بیــان  بــا  طاهر اقــدم  کبــر  دکترعلی ا اســت.  اســامی  انقــاب  عظیم الشــان 
ــام)ره(  ــه ، ام ــن قطعنام ــس از ای ــزود: پ ــد، اف ــت بودن ــیار ناراح ــجویان بس ــه 598 دانش قطعنام
کــه دریایــی از حکمــت بــود، ایشــان در ایــن پیــام  پیــام اســتقامت را بــه مــردم ایــران دادنــد 
کنــون  کــه هــم ا کردنــد  دانشــجویان و جوانــان را بــه مبــارزه علمــی و عملــی همــه جانبــه دعــوت 
ــوم پزشــکی تبریــز  دلیــل و حکمــت آن پیــام را درک می کنیــم.  قائــم مقــام رئیــس دانشــگاه عل
کــرد: مــا بایــد تمــام تاشــمان را بکنیــم تــا راه شــهدا را ادامــه دهیــم، راه مبــارزه بــا باطــل  کیــد  تا
کنــون نیــز مدافعــان حــرم در ســوریه بــا داعــش مبــارزه می کننــد، مــا نیــز بایــد  ادامــه دارد و هــم ا
کشــور را بــه پیــش بریــم تــا بتوانیــم ذره ای از جان فشــانی های  پشــت جبهــه بــا تاش هــای خــود 

کنیــم. ــران  ــان را جب آن
مســئول نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز نیــز در ایــن 
گــذر زمــان تغییــر نمی کنــد، انظــام  کــه در  گزاره هــای اخاقــی  ــا بیــان اینکــه یکــی از  همایــش ب
ــار  کــه نظــام اســامی از همــان ابتــدا زیــر ب گفــت: انظــام بــه معنــای ظلم پذیــری اســت  اســت، 
کــه بشــریت بــه صــورت فطــری هیــچ گاه و در هــر دینــی که باشــد  ظلــم نرفتــه و نخواهــد رفــت چــرا 
ــزود: در فطــرت انســان ها  کســی برود.حجت االســام خیــری اف ــم  ــار ظل ــر ب ــه زی ک مایــل نیســت 
چیــزی بــا عنــوان میــل بــه جاودانگــی نهفتــه اســت و همــه بــه دنبــال جاودانــه شــدن هســتند، 

که انســان  شــهادت بهتریــن راه جاودانــه شــدن در ایــن جهــان اســت و چیــزی اســت 
کــرده و  را مانــدگار می کنــد. وی در پایــان شــهادت و ایثــار را رمــز مانــدگاری عنــوان 
کــه روحیــه شــهادت و ایثــار در بیــن مردمــان مــا وجــود داشــته باشــد  گفــت: تــا زمانــی 
کشــور و نظــام اســامی بنگــرد. مســئول امور دانشــجویان  کــج بــه  دشــمن نمــی توانــد 
گفــت: ما بایــد امروزه  شــاهد و ایثارگــر دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز در ایــن همایــش 

کوشــش در زمینه هــای علمــی و فرهنگــی راه شــهدا را ادامــه داده و حافــظ خــون  بــا تــاش و 
آن  هــا باشــیم. دکترقهرمــان زاده بــا اشــاره بــه اهــداف ترســیم شــده توســط شــهدا افــزود: بایــد ایــن 
اهــداف را بشناســیم و بــا مجهــز شــدن بــه ســاح علــم و ایمــان راه شــهدا را در رســیدن بــه اهــداف 
کل  گفــت: امــروزه  کشــور دانســت و  کشــور را در دســتان دانشــجویان  ادامــه دهیــم. وی آینــده 
جهــان بــه ایــران و پیشــرفت های علمــی و سیاســی اش چشــم دوختــه اســت پــس دانشــجویان 
کننــد. وی ســتاد دانشــجویان  بایــد بیــش از پیــش در پیمــودن قله هــای علم انــدوزی تــاش 
شــاهد و ایثارگــر دانشــگاه علــوم پزشــکی را از قوی تریــن ســتادها در بیــن دانشــگاه های اســتان 
کــرد: در حــال حاضــر 494 دانشــجوی شــاهد و ایثارگــر در دانشــگاه علــوم  دانســت و اظهــار 
کــه 147 نفــر از ایــن تعــداد را ورودی هــای ســال جــاری  پزشــکی تبریــز در حــال تحصیــل هســتند 
ایثارگــر  و  شــاهد  دانشــجویان  تحصیلــی  رشــد  افــزود:  زاده  دکترقهرمــان  می دهنــد.  تشــکیل 
کســب می کننــد.  بســیار قابــل توجــه اســت و رتبه هــای بســیار خوبــی را در رشــته هــای خــود 
مســئول امــور دانشــجویان شــاهد و ایثارگــر دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز در پایــان خاطرنشــان 
تــا  داده ایــم  ترتیــب  برنامه هایــی  نیــز  شــاهد  دانشــجویان  علمــی  بنیــه  تقویــت  بــرای  کــرد: 
کنیــم. در پایــان ایــن مراســم،  بتوانیــم در حــد بضاعــت خــود مشــکات درســی آن هــا را حــل 
ــدند. ــل ش ــز تجلی ــکی تبری ــوم پزش ــگاه عل ــر دانش ــاهد و ایثارگ ــاز ش ــجویان ممت ــدادی از دانش تع

شهید محمودرضا 
بیضائی، بعد از 
دو سال حضور 
در جبهه سوریه، 
در بعد از ظهر 
29 دیماه 92 
همزمان با سالروز 
میالد پیامبر اعظم 
)ص( و امام جعفر 
صادق )ع( در اثنای 
درگیری با مزدوران 
تکفیری استکبار در 
حالیکه فرماندهی 
محور عملیاتی در 
منطقه »قاسمیة« 
در جنوب شرقی 
دمشق را بر عهده 
داشت، در اثر 
اصابت ترکش های 
یک تله انفجاری به 
ناحیه سر و سینه، 
به فیض شهادت 
نائل آمد.

اعزام کاروان "راهیان نور" دانشگاه علوم پزشکی تبریز
کاروان " راهیــان نــور  گــزارش روابــط عمومــی معاونــت دانشــجویی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز،  بــه 
" امســال بــا شــرکت 292 نفــر از دانشــجویان دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز در قالــب 6 اتوبــوس )2 
اتوبــوس ویــژه بــرادران و 4 اتوبــوس ویــژه خواهــران( جهــت بازدیــد از مناطــق عملیاتــی غــرب و جنــوب 
کاروان بــا شــرکت پرشــور دانشــجویان و بــا توجــه ویــژه رئیــس دانشــگاه و  گردید.اعــزام ایــن  کشــور عــازم 
همــت بســیج دانشــجویی طبــق روال همــه ســاله در جهــت زنــده نگــه داشــتن یــاد و خاطــره شــهیدان و 

گــردد. ادامــه راه آنهــا بــه طــور مرتــب و منظــم برگــزار مــی 
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رییس دانشگاه علوم پزشکی تبریز از راه اندازی چندین مرکز 
درمانی در آینده نزدیک خبر داد

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز بــا اشــاره بــه اینکــه در حــوزه پیونــد اعضــا و بــه خصــوص پیونــد کبــد در اســتان از لحــاظ تامیــن فضــا و تجهیــزات مشــکل جــدی نداریــم، گفــت: مشــکل مــا در زمینــه پیونــد 
کبــد عــدم وجــود تیــم متخصــص مــی باشــد. بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز، دکتــر محمــد حســین صومــی در نشســتی بــا مســئوالن ســازمان های مــردم نهــاد اســتان بــا بیــان اینکــه طرح 
هــای بســیاری در ســال هــای اخیــر توســط خیریــن و ســازمان های مــردم نهــاد بــرای تامیــن زیرســاخت هــای نظــام ســامت در اســتان صــورت گرفتــه اســت، گفــت: در حــوزه پیشــگیری نیــز در مــاه هــای اخیــر 
کمپیــن هــای مختلــف ســامت را در مــورد بیمــاری دیابــت، فعالیــت فیزیکــی ، حــذف نمــک از ســر ســفره ها ، راههــای کاهــش مصــرف قنــد و پیشــگیری از ســرطان راه انــدازی کــرده ایــم کــه نتایــج بســیار خوبــی 
را در بلنــد مــدت بــه ارمغــان خواهــد آورد. وی آذربایجــان شــرقی را جــزو اســتان هــای پیشــتاز در زمینــه تامیــن فضــا و تجهیــزات دانســت و افــزود: بــا حضــور ســرمایه گــزاری عظیــم دولتــی و خیریــن کارهــای بســیار 
بزرگــی در شــهرهای اســتان در حــال انجــام اســت کــه در آینــده نزدیــک  مــا شــاهد راه انــدازی چندیــن مرکــز درمانــی خواهیــم بــود. وی در خصــوص اســتفاده از پتانســیل هــای عظیــم خیرین در منطقــه آذربایجان، 
کــرد: دانشــگاه در تــاش اســت بــا جهــت دهــی پتانســیل هــای عظیــم مردمــی در زمینــه هــای پیشــگیری ، پژوهــش ، آمــوزش و درمــان همچنــان بــه ارتقــای توانمندیهــای موجــود ادامــه دهــد.. رئیــس  اظهــار 
دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز همچنیــن از تکمیــل 80 درصــدی ســاختمان پیونــد اعضــای دانشــگاه در مرکــز امــام رضــا)ع( خبــر داد و گفت :این ســاختمان بــا حضور خیرین و دانشــگاه در حــال احداث می باشــد.

حجه االسالم خیری در مراسم بزرگداشت سالگرد پیروزی انقالب در 
ستاد مرکزی دانشگاه خبر داد :

 اقامه نماز جماعت روزانه در 65 واحد دانشگاه 
به برکت نظام مقدس جمهوری اسالمی 
ــار  ــز اظه ــکی تبری ــوم پزش ــگاه عل ــری در دانش ــم رهب ــام معظ ــی مق ــاد نمایندگ ــر نه ــئول دفت مس

گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی  کــه ایــن هــا همــه بــه برکت نظــام جمهوری اســامی اســت. بــه  کــرد: در 65 واحــد دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز روزانــه نمــاز جماعــت اقامــه می شــود 
کــه بــه همــت پایــگاه مقاومــت بســیج ســتاد مرکــزی دانشــگاه در نمازخانــه برگــزار شــد  بــا بیــان اینکــه خداونــد  تبریــز، حجت االســام یوســف خیــری در مراســم بزرگداشــت دهــه فجــر انقاب اســامی 
گفــت: دهــه فجــر انقاب اســامی نیــز ده روز بــه طــول انجامیــد و در 22 بهمــن مــاه بــه پیــروزی نهایــی رســید.  کنــد،  در ســوره فجــر بــه روشــنایی و ده روز مقــدس تــا پیــروزی نهایــی قســم یــاد مــی 
ــد ارزیابــی درســت ایــن  کشــورهای ضعیــف مقایســه می کننــد امــا بــه نظرمی آی ــا  کشــورهای پیشــرفته و برخــی دیگــر نیــز آن را ب ــا  کشــور آن را ب کارایــی  ــرای ســنجش عملکــرد و  وی افــزود: برخــی ب
کشــور ایــران در منطقــه بــی نظیــر جغرافیایــی واقــع شــده اســت و دارای  کــرد. وی ادامــه داد:  کشــور مقایســه  گذشــته آن  ــا  ــا توجــه بــه امکانــات و موانــع پیــش روی آن ب کشــور را بایــد ب کــه  اســت 
ــت.  ــده اس ــرفت آن ش ــعه و پیش ــیر توس ــدن مس ــر ش کندت ــب  ــه موج ک ــت  ــده اس ــه ش ــیاری مواج ــع بس ــا موان ــته ب گذش ــالیان  ــول س ــا در ط ــت ام ــری اس ــم نظی ک گاز  ــت و  ــادن، نف ــی، مع ــع طبیع مناب
کــرد: پیــروزی انقــاب اســامی ایــران در آن دوران خفقــان پهلــوی شــبیه  خیــری بــا بیــان اینکــه دشــمنان انقــاب اســامی ایــران از همــان ابتــدا بــه دنبــال نابــودی ایــن انقــاب بــوده انــد، اظهــار 
گذشــته نیــز علــی رغــم وجــود موانــع بســیار از جملــه جنــگ تحمیلــی هشــت ســاله و تحریم هــای مختلــف روی پــای خــود ایســتاده و خواهــد ایســتاد. مســئول  دفتــر  بــه معجــزه بــود و در 37 ســال 
کان میــزان  کــه در ســطح  گفــت  کشــور ایجــاد شــد و می تــوان  نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز افــزود: بــا پیــروزی انقــاب اســامی فضــای معنــوی خاصــی در 
ــت  ــت حکوم ــه برک ــه ب ــا هم ــه این ه ک ــه می شــود  ــه نمــاز جامعــت اقام ــز روزان ــکی تبری ــوم پزش ــگاه عل کــرد: در 65 واحــد دانش ــد  کی ــت. وی تا ــه اس کشــور افزایــش یافت اعتقــاد و دیــن داری نیــز در 
کنیــم. کــرد: بایــد مراقــب باشــیم تــا راه انقــاب را همچــون 37 ســال پیــش ادامــه دهیــم و از ریزش هــا و انحراف هــا در ایــن مســیر تــا حــد امــکان جلوگیــری  اســامی اســت. وی در پایــان خاطرنشــان 
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دانشگاهیان دانشگاه علوم پزشکی تبریز اقدامات آل سعود را محکوم کردند
پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  اســاتید  و  کارکنــان   دانشــجویان، 
آذربایجــان  اســتان  دانشــگاهیان  ســایر  بــا  همــگام  تبریــز 
شــرقی در محکومیــت بــه شــهادت رســاندن شــیخ نمــر توســط 
ــزارش  گ ــه  ــد.  ب کردن ــا  ــر پ آل ســعود تجمــع اعتــراض آمیــزی ب
روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز، در ایــن مراســم 
کــه دانشــگاه تبریــز برگــزار شــد، دانشــجویان دانشــگاه هــای 
مختلــف اســتان، اســاتید و نخبــگان شــرکت داشــتند.  تجمــع 
کاردهایــی چــون » شــهادت  کننــدگان بــا در دســت داشــتن پا
آل  بــر  مــرگ  اســت«،»  ســعود  آل  ســند جنایــات  نمــر،  شــیخ 
اخیــر  اقــدام  و...  مبــارک«  شــهادتت  نمــر  شــیخ   « و  ســعود« 
شــیعی  مبــارز  روحانــی  نمــر،  شــیخ  قتــل  در  ســعود  آل  رژیــم 
کردنــد.  نماینــده ولــی فقیــه در اســتان  کشــور را محکــوم  ایــن 
کیــد بــر اینکــه دامنــه  آذربایجان شــرقی در ایــن مراســم بــا تا
گســترده تر شــود،  اعتراضــات بــه اقدامــات رژیــم ســعودی بایــد 
آل  نشــود  تــر  گســترده  اعتراضــات  دامنــه  گــر  ا کــرد:  اظهــار 
ــات خــود ادامــه مــی دهــد.  آیــت اهلل محســن  ــه جنای ســعود ب
کننــده  تجمــع  دانشــگاهیان  جمــع  در  شبســتری  مجتهــد 
کــه رژیــم آل  گــر موقعــی  گفــت: ا اســتان در دانشــگاه تبریــز  
کشــور هــای اســامی بــرای  کــرد،  ســعود بــه بحریــن تجــاوز 
یمــن  فاجعــه  کنــون  ا هــم  کوشــیدند،  مــی  آنهــا  بــا  مقابلــه 
خ نمــی داد.   وی ادامــه داد: بــه نوبــه خــودم از مســئوالن  ر
کنــم و اعتقــاد دارم بایــد  برگــزاری ایــن تجمــع قدردانــی مــی 
کــز علمــی و دانشــگاهی تجلیــل بشــود،  از مقــام شــهدا در مرا
کــه در راه فضیلــت و استکبارســتیزی بــه درجــه رفیــع  شــهدایی 
ــه  ــد در آی کــرد: خداون ــد.   وی خاطرنشــان  شــهادت رســیده ان
ــه  ــه ب ک کســانی  ــان مــی دارد :  ــه آل عمــران بی 21 ســوره مبارک
کفــر می ورزنــد، و پیامبــران را بناحــق می کشــند و  آیــات خــدا 
دادگســتران را بــه قتــل می رســانند، آنــان را از عذابــی دردنــاك 
کــه عاملیــن بــه معــروف انــد  کســانی  خبــر ده«، بنابرایــن قتــل 
در ردیــف انــکار توحیــد و نبــوت و قتــل انبیــا اســت.  آیــت اهلل 
شبســتری بــا بیــان اینکــه حــکام آل ســعود در اثــر بــی تدبیــری 
و دیکتاتــوری دســت بــه ایــن جنایــت هــا مــی زننــد، اضافــه 
ــود  ــی ش ــق م ــی محق ــده ی اله ــد وع ــر ش ــد متذک ــی بای ــرد: ول ک
گریبانگیــر آنهــا  و خــون بــه ناحــق ریختــه شــده ی ایــن شــهدا 
ــد  ــی توان ــد م کن ــی  ــال م ــعود خی ــزود: آل س ــود.   وی اف ــی ش م
ــا صــدای خفــه شــده  شــیعیان عربســتان را مرعــوب بکنــد، ام
و  آمــده  خشــم  بــه  عدالتــی  بــی  اثــر  بــر  دیــار  آن  آزادگان  ی 
گفــت: شــهید شــیخ نمــر  گرفــت.   وی  دامــن آنهــا را خواهــد 
اقــدام مســلحانه ای علیــه آل ســعود ترتیــب نــداده بــود، جــرم 
کــه حــکام  وی فقــط ایــراد ســخنرانی و امــر بــه معــروف بــود 
عربســتان آن را هــم تــاب نیاوردنــد.  نماینــده ولــی فقیــه در 

اســتان آذربایجــان شــرقی و امــام جمعــه تبریــز، یــادآور شــد: 
کــه نــه  ــاد عدالــت خواهــی ســر داد   کشــوری فری شــیخ نمــر در 
قانــون و نــه پارلمــان دارد و در ســکوت مجامــع بیــن المللــی و 

ــد. ــی زن ــی م ــر جنایت ــه ه ــت ب ــر دس ــوق بش ــان حق مدافع
 وی بــا اشــاره بــه اینکــه طبــل رســوایی آل ســعود در حادثــه منــا 
کارشناســان فاجعــه  کــرد: بســیاری از  نواختــه شــد،  خاطرنشــان 
منــا را تقصیــر مــی داننــد و نــه قصــور! نشــانه های زیــادی وجــود 
خ داده  گــوار ر کــه نشــان از تعمــدی بــودن فاجعــه نا داشــت 
کــرد و دل هــای مســلمین را جریحــه دار مــی ســاخت.  مــی 
گســترده تــر  کیــد بــر اینکــه بایــد دامنــه اعتراضــات  وی بــا تا
گفــت: بیــم آن مــی رود در ســکوت و خفقــان مجامــع  شــود، 
ــه اصطــاح مدافــع حقــوق بشــر آل ســعود جســارت بیشــتری  ب
ج دهــد و در بــه قتــل رســاندن ســایر دانشــمندان مبــارز  بــه خــر
کوچکتریــن غفلتــی  طمــع بکنــد.  آیــت اهلل شبســتری افــزود: 
موجــب مــی شــود جنایــان آل ســعود خونخــوار زیــاد شــده و 
آیــت اهلل شــیخ عیســی قاســم و شــیخ  جــان عزیزانــی چــون 
ســلمان در بحریــن بــه خطــر بیفتد. گفتنــی اســت؛  در پایــان 

ــه ای قرائــت شــد. ــز بیانی ایــن مراســم نی
ح زیر اســت:  متن  بیانیه به شــر

 شــهادت شــیخ نمــر از رهبــران شــیعی عربســتان، جلــوه ای 
دیگــر از ماهیــت خــون آشــام صهیونیســم بیــن الملــل اســت 

کــه بــه دســت آل ســعود مــزدور رقــم خــورد.
ــر قــدرت منطــق  ــه تاییــدی ب  ایــن اعــدام و شــهادت مظلومان
عامــت  و  عربســتان  ی  جزیــره  شــبه  مســلمانان  غربــت  و 
کــه  کســانی  توحــش مــدرن نظــام اســتکباری غــرب اســت. 
گــر پرنــده ای روی درختــی بمانــد بــرای تبلیغــات دروغیــن  ا
کننــد،  گســیل مــی  گــروه امــداد را  و پــر از تزویــر خــود، چنــد 
کمکــی  ــه تنهــا  ــرای زندانیــان ســالها در بنــد آل ســعود، ن امــا ب
انعــکاس نمــی  کننــد بلکــه در هیــچ رســانه ای اجــازه  نمــی 
دهند. اعــدام مظلومانــه ی آیــت اهلل شــیخ نمــر و ده هــا نفــر 
دیگــر توســط رژیــم اســام نمــا و خبیــث آل ســعود، ایــن پیــام 
کــه آنهــا در برابــر آزادی خواهــی دینــی، حرفــی  را در خــود دارد 
کننــد بــا اعــدام ایــن شــیخ  گفتــن ندارنــد و خیــال مــی  بــرای 
شــهید اندیشــه جــاری او در اندیشــه جوانــان را هــم اعــدام 
کــه آنهــا فقــط زبــان میثــم تمــار را بریــده  کــرده انــد در حالــی 
کــه عمــار هــا هنــوز زنــده انــد.  جامعــه  انــد، زهــی خیــال باطــل 
دانشــگاهیان اســتان آذربایجــان شــرقی ضمــن ابــراز همــدردی 
و تســلیت بــه ســاحت مقــدس امــام عصــر )عــج( و مقــام معظــم 
الخصــوص  علــی  اســام،  جهــان  و  العالــی(  رهبری)مدظلــه 
کــه ان شــاهلل پیــروزی  مــردم مظلــوم عربســتان، معتقــد اســت 
کــه حمایــت  بــا حــزب اهلل اســت و در ایــن راه   مطمئــن باشــند 

مظلومیــن  بــا  تنهــا  نــه  ایــران  و  جهــان  بیــدار  مــردم  هــای 
کــه  اســت.  حــال  جهــان  مظلومیــن  تمــام  بلکــه  عربســتان 
ع  وقــو بــه  آل ســعود  بــه دســت  بــزرگ و جانــکاه  فاجعــه ی 
پیوســته از وزارت امــور خارجــه بــه عنــوان مســئول دیپلماســی 
کــه پرچمــدار آزادی خواهــی  رســمی جمهــوری اســامی ایــران 
و حمایــت از مظلومیــن جهــان اســت، انتظــار مــی رود پیگیــری 
هــای حقوقــی و بیــن المللــی فاجعــه را دنبــال بکنــد و رژیــم آل 
ســعود را تحــت فشــار دیپلماتیــک قــرار دهــد.  مــا دانشــگاهیان 
کشــتار 7 هــزار  کــه فاجعــه  کشــور هــای اســامی  از برخــی ســران 
کــه در  نفــری منــا را ســوء مدیریــت پنداشــته و از رســانه هایــی 
گذشــته در پــی تطهیــر آل ســعود هســتند مــی  طــول چنــد مــاه 
کنــون بــه پــاس خــون شــهید آیــت اهلل نمــر و یــاران  خواهیــم ا
مظلومــش از خــواب از خــواب غفلــت بیــدار شــده و بــه جنایــات 
تکفیــری  ایــن جماعــت  و عمــدی  اشــکار  کشــی  و مســلمان 
اذعــان نمــوده و بــه وظیفــه اســامی و انســانی خــود در ایــن 
کننــد.  بــه قاطبــه امــت اســامی اعــام  شــرایط حســاس عمــل 
ــع و  ــاه ربی ــم در م ــانه آن ه ــدام ددمنش ــن اق ــه ای ک ــم  کنی ــی  م
کــه رژیــم پوســیده  هفتــه وحــدت مســلمین نشــان از آن دارد 
کــه خــود را در مقابــل تمــام جهــان اســام قــرار داده  آل ســعود 
کــه بــه هــر بوتــه ای چنــگ  امــروز هماننــد غــرق شــده ای اســت 
مــی زنــد تــا تقابــل آل ســعود بــا جهــان اســام را بــه تقابــل ســنی 
ــنی  ــیعه و س ــم از ش ــام اع ــت اس ــی ام ــد ول کن ــل  ــیعه تبدی و ش
نــدای وحــدت بخــش مقــام معظــم رهبــری حضــرت آیــت اهلل 
العظمــی امــام خامنــه ای )مدظلــه العلــی( را ســرلوحه خــود 
افتــاد.   از  نخواهــد  صهیونیســتی  دام  ایــن  در  و  داده  قــرار 
کنفرانــس  تمــام ســازمان هــای حقوقــی بیــن المللــی و ســازمان 
کــه از خــواب غفلــت  کشــور هــای اســامی، موکــدا مــی خواهیــم 
گذشــته آبــروی خــود را  ــا بخشــودنی بیــدار شــوند و بیشــتر از  ن
در منظــر افــکار عمومــی مــردم جهــان نبرنــد، و بــه وظیفــه ی 
کــه بــه فرمــوده موالیمــان  کننــد  انســانی و اخاقــی خــود عمــل 
گــر دیــن نداریــد الاقــل آزاده باشــید.  از  حســین بــن علــی )ع(: ا
آل  جنایــات  خواهیــم  مــی  فرهنگــی  کــز  مرا و  ســیما  و  صــدا 
کشــور هــای ســوریه،  کشــتار مظلومیــن  ســعود در حادثــه منــا و 
ــه  ــی نتیج ــور و ب ک ــای  ــت ه ــی حمای ــه قربان ک ــن را  ــرق و یم ع
اطــاع  را  تکفیــری هســتند  النصــر  و  داعــش  از  ســعود  آل  ی 
بــه جهانیــان  را  کــرده و چهــره ی واقعــی آل ســعود  رســانی 
بــارز "الذیــن طغــوا  نشــان دهنــد.  امــروز آل ســعود مصــداق 
کــه  کثــروا فــی هــا الفســاد" هســتند و زود باشــد  فــی البــاد"، فا
تازیانــه ســخت و ســنگین "فصــب علیهــم ربــک ســوط عــذاب" 
کــه همــواره "ان ربــک لبالمرصــاد".  بــر سرشــان فــرود آیــد، چــرا 
والســام علی من اتبع الهدی
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قهرمانی تیم معاونت دانشجویی و فرهنگی در مسابقات فوتسال جام فجر 94 دانشگاه
کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تبریز  با  قهرمانی تیم معاونت دانشجویی و فرهنگی به پایان رسید. گرامیداشت دهه مبارک فجر94  مسابقات فوتسال 

مقــام اول، تیــم معاونــت دانشــجویی و فرهنگــی) آقایــان: ســعید غامحســنی، محمــود عباســی، غامعلــی دهقــان، محســن باقــری، علــی شــریفی، محمــد غفــارزاده، حســین صفرنــژاد، محمدعلــی 
صفرنــژاد، علیرضــا ابراهیــم پــور، سرپرســت: محمــد صــادق طیــار و مربــی: جــواد ناعمــی(

کبــری، رحمــان جبــاری، علــی محمــودی، حمیــد عبدالهــی، وحیــد ملتــی،  مقــام دوم، تیــم مرکــز آموزشــی و درمانــی شــهدا) آقایــان: مهــدی حقــی، احــد زارعــی، دکتــر علیرضــا روحانــی، محمــد باقــر ا
حســین جعفــر پــور، علیرضــا باقــری و سرپرســت یعقــوب آهــور(

مقــام ســوم، تیــم مرکــز آموزشــی و درمانــی امــام رضــا) آقایــان: رســول باقــری، مهــدی ســربازی فــرد، بهنــام فیضــی، مهــدی حاجــی زاده، مهــدی شــکری، صفــر شــریف زاده، احــد باغبــان، امیــر 
حســین زاده، علیرضــا رســتمی، سرپرســت: مقصــود حســینی و  مربــی: ســعید غامحســنی(

نتایج مسابقات تیراندازی با تفنگ بادی 
گرامیداشت دهه مبارک فجر

مســابقات تیرانــدازی بــرادران هفتمیــن دوره جــام فجــر کارکنــان دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز 
کارکنان دانشــگاه  روز یکشــنبه  94/11/18 در ســالن تیر اندازی  با مشــارکت50 نفر از اســاتید و 

دانشــگاه برگــزار شــد و نفــرات زیــر بــه ترتیــب مقــام هــای اول تــا ســوم را کســب نمودنــد:
1- اسماعیل مناف زاده )مرکز آموزشی و درمانی شهید مدنی(

2- نادر قبه زرین )دانشکده داروسازی(
3- بهبود زمانی   )مرکز آموزشی و درمانی امام رضا)ع( (

درخشش خواهران کارمند دانشگاه در مسابقات شنای بانوان کارمند استان
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی معاونـــت دانشـــجویی و فرهنگـــی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز مســـابقات شـــنای بانـــوان کارمنـــد اســـتان آذربایجـــان شـــرقی، گرامیداشـــت دهـــه مبـــارک فجـــر بـــا حضـــور چهـــار تیم 
کـــرال پشـــت و قورباغـــه و در مســـافت هـــای 25 و 50  کـــرال ســـینه،  از ادارات آمـــوزش و پـــرورش، اداره ورزش و جوانـــان اســـتان، دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی و بانـــک ملـــی برگـــزار شـــد. ایـــن مســـابقات در ســـه مـــاده 
متـــر و در شـــش رده ســـنی برگـــزار و نتایـــج زیـــر بـــرای دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز بدســـت آمـــد. در رده ســـنی  متولدیـــن 1364 و باالتـــر و در مـــاده 50 متـــر قورباغـــه خانـــم مهـــری محمـــدی نســـب ازدانشـــگاه 
کـــرد. در رده ســـنی متولدیـــن  کـــرال ســـینه خانـــم پریـــا قاســـمی ازدانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز مقـــام اول را از آن خـــود  علـــوم پزشـــکی تبریـــز بـــه مقـــام اول دســـت یافـــت و در همیـــن رده ســـنی و در مـــاده 50 متـــر 
کـــرال پشـــت خانـــم لیـــا حیـــدری از دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی  1359 تـــا 1363 و در مـــاده 50 متـــر قورباغـــه خانـــم آیـــدا فنایـــی ازدانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریزمقـــام دوم، در همیـــن رده ســـنی و در مـــاده 50 متـــر 
کســـب نمـــود.  در رده ســـنی متولدیـــن 1344 تـــا 1348 و در مـــاده 50 متـــر  تبریـــز مقـــام دوم  را از آن خـــود کـــرد، همچنیـــن در مـــاده کـــرال ســـینه خانـــم ســـمیرا قاســـمی ازدانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریزمقـــام اول را
کـــرال ســـینه خانـــم فهیمـــه قزوینیـــان ازدانشـــگاه  کـــرد. در رده ســـنی متولدیـــن 1349 تـــا 1353 و در مـــاده 25 متـــر  کـــرال پشـــت خانـــم شـــفیقه اســـامی از دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز مقـــام دوم  را از آن خـــود 
علـــوم پزشـــکی تبریـــزدوم شـــدند در همیـــن رده ســـنی و در مـــاده 25 متـــر قورباغـــه خانـــم خدیجـــه شـــریفی از دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز اول شـــد  همچنیـــن در مـــاده 25 متر کرال پشـــت خانم افســـر فرخنده 
کـــرال ســـینه خانـــم ربـــاب آبـــروان از دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز بـــه مقـــام نخســـت دســـت یافـــت. پـــی از دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز بـــه مقـــام اول  رســـید.  در رده ســـنی 1343 و پائیـــن تـــر و در مـــاده 
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نتایج مسابقات فوتسال گرامیداشت دهه مبارک فجر کارکنان دولت
کارکنــان دســتگاه های دولــت زیــر نظــر هیــات ورزش هــای   گرامیداشــت دهــه مبــارک فجــر انقــاب اســامی  گــزارش روابــط عمومــی معاونــت دانشــجویی و فرهنگــی دانشــگاه، مســابقات فوتســال  بــه 
کل  گذاشــتن رقیبــان خــود در مســابقه فینــال بــا باخــت بــه تیــم اداره  همگانــی اســتان بــا حضــور 16 تیــم در ســالن پــور شــریفی تبریــز برگــزار و در نهایــت تیــم دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز بــا پشــت ســر 

گردیــد. آمــوزش و پــرورش بــه عنــوان نایــب قهرمانــی مســابقات نائــل 
اعضاء تیم : 1- عباس مجدی  2- سعید غامحسنی  3- مهدی حقی  4- مهدی سربازی فرد  5- حسین صفرنژاد  6- فرهاد علیزاده  7- رسول باقری  8- علیرضا فیل گوش  

کبر صمدیان  11- اصغر پورافتخاری)مربی(   12- یعقوب پیاده)سرپرست( - فرشید خیری   10- ا

انتصاب مهندس غالمعلی دهقانی به عنوان سرپرست مدیریت 
امور دانشجویی دانشگاه

دکتــر محمــد آقــازاده معــاون دانشــجویی و فرهنگــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز طــی حکمــی مهنــدس غامعلــی دهقانــی معــاون مدیــر 
امــور دانشــجویی را بعنــوان سرپرســت مدیریــت امــور دانشــجویی دانشــگاه منصــوب نمــود. متــن حکــم دکتــر آقــازاده خطــاب بــه وی بدیــن 

ح اســت: شــر
جناب آقای مهندس غامعلی دهقانی؛ معاون محترم مدیر امور دانشجویی دانشگاه 

باســام و احترام،نظــر بــه تعهــد، شایســتگی، ســوابق و تجــارب ارزنــده جنابعالــی در حــوزه امــور دانشــجویی بــه موجــب ایــن ابــاغ و بــا حفــظ 
پســت ســازمانی بعنــوان ))سرپرســت مدیریــت امــور دانشــجویی دانشــگاه(( منصــوب مــی شــوید. امیــد اســت بــا اســتعانت از خداونــد ســبحان و 
در ســایه توجهــات حضــرت ولــی عصر)عــج( ضمــن رعایــت جهــات شــرعی و قانونــی و بــا ســعی و تــاش براســاس سیاســت هــا و خــط مشــی هــای 
اباغــی وزارت متبــوع و مدنظــر قــرار دادن برنامــه هــای مــدون دانشــگاه بــا بهــره گیــری از تــوان و تجربــه ســایر همــکاران و تعامل ســازنده با ســایر 

مدیریــت هــای ذیربــط دانشــگاه در پیشــبرد امــور محولــه و تحقــق اهــداف دانشــگاه موفــق ومویــد باشــید. 
ح زیر می باشد : برخی از سوابق آموزشی، اجرایی، علمی و پژوهشی وی به شر

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی از دانشگاه شهید بهشتی تهران )1386(  -
- دانشجوی دکترای تخصصی برنامه ریزی درسی دانشگاه تبریز )مرحله تدوین رساله(

کارشناس خدمات رفاهی و دانشجویی )1380-1386(  -
کارشناس آموزشی و پژوهشی )1386-1388(  -

- سرپرست اداره تغذیه مدیریت امور دانشجویی )1390(
- سرپرست اداره امور عمومی حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی )1390(

- معاون مدیر امور دانشجویی دانشگاه )1388-1394(
- عضــو کمیتــه اجرایــی یازدهمیــن المپیــاد ورزشــی دانشــجویان پســر دانشــگاههای علوم پزشــکی 

کشــور )1393( سراسر 

کمیته اجرایی انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشگاه )1389 و 1394( - عضو 
- عضو مرکز استعدادهای درخشان دانشگاه تبریز

- عضو مرکز نخبگان شاهد و ایثارگر استان آذربایجانشرقی
کمیسیون تحول اداری دانشگاه در زمینه مستندسازی و نظام ارزیابی  - نماینده تام االختیار 

- دانشجوی نمونه دانشگاه شهید بهشتی تهران )1386(
- پژوهشگر برتر نهمین جشنواره پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز )1389(

ح( ح های تحقیقاتی )3 طر - همکاری در طر
- چاپ مقاله در مجله ها و نشریه های علمی و پژوهشی )6 مقاله(

کنفرانس های علمی )9 مقاله( - ارائه مقاله در همایش ها، سمینارها و 
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اینکــه  بیــان  بــا  شــرقی  آذربایجــان  در  فقیــه  ولــی  نماینــده 
کنیــم،  ایســتادگی  بایــد  فرهنگــی دشــمن  تهاجــم  مقابــل  در 
تهاجــم  برابــر  در  می توانــد  زمانــی  روحانیــت  کــرد:  کیــد  تا
ــی داشــته باشــد. ــه مطالعــات خوب ک کنــد،  فرهنگــی مقاومــت 
گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز، آیت  بــه 
گردهمایــی ائمــه  اهلل محســن مجتهــد شبســتری در دهمیــن 
جماعــت دانشــگاه هــای اســتان در دانشــگاه علــوم پزشــکی 
تبریــز بــا اشــاره بــه مقایســه مقــام عالــم و عابــد در روایــات و 
ــک  ــی ارزش ی ــون دین ــق مت ــرد: طب ک ــار  ــامی اظه ــث اس احادی
کــه عابــد تنهــا بــه فکــر  عالــم باالتــر از هفتــاد عابــد اســت، چــرا 
ــه  ــر خــود ب ــم عــاوه ب ــا عال تهذیــب و دیانــت خویــش اســت ام
فکــر تهذیــب مردمــان نیــز هســت.وی بــا بیــان اینکــه عالمــان 
همــان  دینــی  عالــم  وظایــف  افــزود:  هســتند،  انبیــا  وارثــان 
وظایــف انبیاســت، امــا در صورتــی یــک عالــم می توانــد ایــن 
ابتــدا  کــه خــود در  انجــام دهــد  بــه نحــو احســن  را  وظایــف 
ــه  ــان ب ــائل روز جه ــه مس ــد و ب ــه باش ــل مطالع ــد، اه ــم باش عال
خوبــی آشــنایی داشــته باشــد.وی ادامــه داد: دشــمنان امــروز 
ایــن  و  هســتند  جوانــان  میــان  در  افکنــی  شــبهه  دنبــال  بــه 
کــه بــه خوبــی بــه ایــن شــبهات  وظیفــه امامــان جماعــت اســت 
جوانــان  ســواالت  بــه  پاســخگویی  آمــاده  و  داشــته  آشــنایی 
ــه اینکــه از در و  ــا اشــاره ب باشــند.آیت اهلل مجتهــد شبســتری ب
کــرد: عمــده مســئولیت امامــان  کیــد  دیــوار شــبهه مــی بــارد، تا
جماعــت پاســخگویی بــه نیازهــا و ســواالت جوانــان اســت و 
کشــور را بــه ســمت و ســویی  دشــمن نیــز تــاش می کنــد جوانــان 
ــه را  ــود تزکی ــخنان خ ــری از س ــش دیگ ــرد. وی در بخ ــر بب دیگ
کــرد: تزکیــه از  وظیفــه دیگــر امامــان جماعــت دانســت و اظهــار 
راه عمــل، بســیار تاثیرگــذار تــر اســت از ایــن رو امامــان جماعــت 
ــورد  ــجویان برخ ــردم و دانش ــا م ــع ب ــرویی و تواض ــا خوش ــد ب بای

کننــد و بــا اخــاق خــوب آن هــا را بــه ســمت اســام ســوق دهنــد. 
آیــت اهلل مجتهــد شبســتری؛ غیبــت را در جامعــه بــه عنــوان 
معضلــی دانســته و افــزود: متاســفانه در آســتانه انتخابــات در 
کشــور در تمامــی محافــل و مجالــس بنــد و بســاط غیبــت بــه 
کــردن بــا حیثیــت مــردم  کــه بــازی  پاســت، مــردم بایــد بداننــد 
کار پســندیده ای  کــردن رازهــای آنــان  کاندیداهــا و فــاش  و 
نیســت و در قیامــت بایــد پاســخگو باشــند. نماینــده ولــی فقیــه 
گفــت: وظیفــه امامــان جماعــت اســت تــا  در آذربایجــان شــرقی 
کمــک  کــرده و بازدارنــد، مشــاوره و  گاه  گنــاه غیبــت آ مــردم را از 
فکــری دادن بــه مــردم بــرای انتخــاب اصلــح مشــکلی نــدارد، 
ولــی نبایــد ایــن مشــاوره ســمت و ســویی غــرض ورزانــه بــه 
خــود بگیــرد. وی بــا بیــان اینکــه امامــان جماعــت بایــد مــردم 
کــرد:  کننــد، خاطرنشــان  را بــرای شــرکت در انتخابــات دعــوت 
کنیــد تــا مــردم  دانشــجویان را بــه حضــور در انتخابــات دعــوت 
وی  یابــد.  تحقــق  کلمــه  واقعــی  مفهــوم  بــه  دینــی  ســاالری 
ــات  ــه خوبــی در صحنــه انتخاب کنــون ب افــزود: مــردم ایــران تا
ــار هــم یــک آزمــون  ــد و ایــن ب و راهپیمایــی هــا حاضــر شــده ان
کــه مــردم هــر چــه بیشــتر پــای صنــدوق هــای رای حاضــر  اســت 

کننــد. ــا امیــد  ــا دشــمن را ن شــوند ت
انداختـــه  راه  بـــه  کـــه  نرمـــی  بـــا جنـــگ  گفـــت: دشـــمن  وی 
اســـت، قصـــد دارد ایـــران را نیـــز بـــه سرنوشـــت اســـپانیا دچـــار 
ــم  ــا تهاجـ ــا بـ ــود امـ ــامی بـ ــوری اسـ کشـ ــدا  ــپانیا در ابتـ ــد، اسـ کنـ
گرفـــت  انجـــام  کشـــور  ایـــن  در  کـــه  فرهنگـــی  اســـتحاله  و 
اهلل  آیـــت  شـــدند.  کشـــیده  ابتـــذال  بـــه  کشـــور  آن  جوانـــان 
مجتهـــد شبســـتری وظیفـــه نهایـــی امامـــان جماعـــت را ســـوق 
گفـــت:  دادن مـــردم بـــه ســـوی شایســـته تریـــن هـــا دانســـت، 
امامـــان جماعـــت بایـــد مـــردم را بـــه ســـوی انتخـــاب فـــردی 
کنـــد. کســـب  آبـــرو  اســـتان و شـــهر  بـــرای  کـــه  ســـوق دهنـــد 

کرامــت انســان ها را  ح تحــول نظــام ســالمت   اجــرای طــر
کــرد حفــظ 

رشــد  اینکــه  بیــان  بــا  تبریــز  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  رئیــس 
گذشــته شــاهد بــوده ایــم،  25 تــا 30 درصــدی را در دوســال 
ــا  ــت ب کــرد: در حــوزه خدمــات بهداشــتی و درمانــی، دول کیــد  تا
ــام داد و اجــرای  کار بســیار ارزشــمندی را انج حمایــت رهبــری 
کــرد.  کرامــت انســان ها را حفــظ  ح تحــول نظــام ســامت  طــر
ائمــه  گردهمایــی  “دکترمحمــد حســین صومــی” در دهمیــن 
موفقیت هــای  بــه  اشــاره  بــا  اســتان  دانشــگاه های  جماعــت 
کــرد:  دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز در ســال های اخیــر، اظهــار 
بــه عنــوان چهارمیــن  بــار  بــرای اولیــن  در حــوزه دانشــگاهی 
کشــور انتخــاب شــدیم. وی بــا انتقــاد از حــرف  دانشــگاه برتــر در 
کــه در حــوزه پژوهشــی دانشــگاه از ســوی برخــی  و حدیث هایــی 
کــرد: دلیــل اینکــه در ســال های اخیــر  ح می شــود، اظهــار  مطــر
کــم شــده اســت، تحریم هــا و عــدم  تعــداد مقــاالت دانشــگاه 
قبــول مقــاالت اســاتید ایرانــی از ســوی مجامــع بیــن المللــی 
کشــور برگردانــده می شــد.  ج از  بــوده اســت و مقــاالت مــا از خــار
کــرد: زمانــی مــا نمــاز جماعــت را در مســاجد  دکترصومــی اظهــار 
برگــزار می کردیــم غافــل بودیــم از اینکــه در همــان زمــان فــردی 
نمی توانســت  را  عزیــزش  جنــازه  پــول،  نداشــتن  علــت  بــه 
کشــور  در  تناقضــی  ایــن  کــه  بگیــرد  تحویــل  بیمارســتان  از 
ــر و  ــت تدبی ــه فضــل الهــی دول کــه ب اســامی محســوب می شــد 
ــگاه  ــس دانش ــرد. رئی ک ــرف  ــه را برط ــکل و نقیض ــن مش ــد ای امی
علــوم پزشــکی تبریــز بــا اشــاره بــه اینکــه در ســال 92 حتــی یــک 
شــرکت دانــش بنیــان در دانشــگاه علــوم پزشــکی نداشــتیم، 
کــرد: امــروز حــدود 22 شــرکت دانــش بنیــان در دانشــگاه  کیــد  تا
کــه در آینــده ای نزدیــک  علــوم پزشــکی تشــکیل شــده اســت 

کــرد.  دانشــگاه را تبدیــل بــه دانشــگاه فنــاور محــور خواهنــد 

برگزاری دهمین گردهمایی ائمه جماعت دانشگاه های استان در دانشگاه علوم پزشکی تبریز 
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کنیم فرد اصلح را باید با چشمان باز انتخاب 
گفــت: در آســتانه انتخابــات بایــد  رئیــس ســتاد اقامــه نمــاز آذربایجان شــرقی 
کنیــم؛ چــرا  کــرده و بــا چشــمان بــاز فــرد اصلــح را انتخــاب  حــواس خــود را جمــع 
کمتریــن اشــتباه از ســوی مــردم موجــب خواهــد شــد تــا از صــراط مســتقیم دور  کــه 

کــه دیگــر نتوانیــم تغییــر جهــت دهیــم. شــویم و زمانــی بــه خــود بیاییــم 
ــتان  ــگاه های اس ــت دانش ــان جماع ــی امام گردهمای ــن  ــی در دهمی ــداهلل ضیای ی
بــا اشــاره بــه آیاتــی از ســوره آل عمــران در خصــوص پیامدهــای اجتماعــی جنــگ 
بــه خوبــی  و  نقــش تحلیلگــر داشــته  قــرآن  ایــن ماجــرا  کــرد: در  اظهــار  احــد، 
کمیــت  کــه چــون بــر اســاس حا کــرده اســت و می گویــد  ایــن جریــان را تحلیــل 
انســان ها تاریــخ شــکل می گیــرد، پــس مکــررا تاریــخ تکــرار می شــود یعنــی تاریــخ 
کربــا مکــررا اتفــاق افتــاده  گرفتــه تــا واقعــه صحــرای  از زمــان حضــرت آدم)ص( 

ــاد. و خواهــد افت
کــرم)ص( افــزود: در آن دوران  وی بــا اشــاره بــه وقایــع پــس از رحلــت پیامبــر ا
کــه نظــر خــود را بــر نظــر و خواســته پیامبــر مقــدم  بــه دلیــل اشــتباه اقلیــت مــردم 
مــردم  نشــاندند،  حضــرت  آن  جانشــین  جــای  بــه  را  دیگــری  فــرد  و  دانســته 
ســال ها در رنــج و عــذاب بودنــد.  رئیــس ســتاد اقامــه نمــاز اســتان بــا بیــان اینکــه 
بیایــد  مــردم پیــش  بــرای  انتخــاب اصلــح شــبهه ای  ممکــن اســت در مســیر 
کــرد: یکــی از مهم تریــن  کننــد، اظهــار  کــه امامــان جماعــت بایــد آن را برطــرف 
کــرده و از اشــتباه تاریخــی  گاه  کــه مــردم را آ وظایــف امامــان جماعــت ایــن اســت 
بــاز دارنــد. وی بــر لــزوم ایجــاد ارتبــاط  صمیمانــه میــان امامــان جماعــت بــا 
گفــت: امامــان جماعــت بــه عنــوان پیــام دهنــده بــه  کــرد و  کیــد  دانشــجویان تا
دانشــجویان بایــد دارای ویژگی هایــی چــون خوشــرویی، ظاهــر خــوب و اســامی، 
ل بــه  تخصــص علمــی و تجربــی، اعتبــار شــخصیتی و اخــاص باشــند، بــا اســتدال
ســواالت دانشــجویان پاســخ دهنــد و مخاطبــان را از همــه نظــر ســنجیده و آمــاده 

پاســخگویی بــه تمامــی ســواالت آن هــا باشــند.  

نماز بهترین سپر در برابر آسیب های اجتماعی است
مســئول نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبری در دانشــگاه های آذربایجان شــرقی 
گــر بخواهیــم  گفــت: نمــاز بهتریــن ســپر در برابــر آســیب های اجتماعــی اســت و ا
کنیــم، تنهــا راهــش  کلمــه در زندگانــی مــردم پیــاده  توحیــد را بــه معنــای واقعــی 
جماعــت  ائمــه  گردهمایــی  در   خدیــوی  علــی  االســام  حجــت  اســت.  نمــاز 
دانشــگاه های اســتان بــا بیــان اینکــه بیشــتر از هــر زمــان دیگــری بــر  برپایــی نمــاز 
گفته هــای رهبــری  گفــت: طبــق  جماعــت در جامعــه و دانشــگاه ها نیازمندیــم، 
اولویــت اول در تبلیــغ نمــاز، جوانــان هســتند و جوانــان بایــد بــه ســوی فرهنــگ 
نمــاز ســوق داده شــوند تــا در برابــر توطئه هــای دشــمنان مقــاوم باشــند. وی 
افــزود: امــروزه مشــکات اقتصــادی، اجتماعــی و سیاســی صدماتــی بــر فرهنــگ 
کــه بهتریــن راه در ایــن زمــان تقویــت نمــاز اســت تــا  کــرده اســت  جامعــه وارد 
کنیــم. دبیــر ســتاد اقامــه نمــاز دانشــگاه  بتوانیــم اثــرات ایــن صدمــات را خنثــی 
گفــت: نبایــد اجازه  کــرد و  کیــد  علــوم پزشــکی تبریــز بــر نزدیــک بــودن انتخابــات تا
دهیــم تــا شــور انتخاباتــی در بیــن مــردم موجــب دخالت هــای بیجــای دشــمنان 
کشــور شــود، بــه عبــارت دیگــر شــور انتخاباتــی خــوب  در عرصه هــای حســاس 
کــه بــا شــعور همــراه باشــد. دبیــر ســتاد اقامــه نمــاز دانشــگاه  اســت بــه شــرطی 
گردهمایــی بــا بیــان اینکــه احادیــث متعــددی  علــوم پزشــکی تبریــز  نیــز در ایــن 
کــه  گفــت: حتــی بــرای بانــوان هــم  در فضیلــت نمــاز جماعــت بیــان شــده اســت، 
ــدارد، ایــن یــک  ــرای حضــور در نمــاز جمعــه وجــود ن ــزوم و اجبــاری ب در اســام ل
رخصــت اســت نــه عزیمــت، در واقــع بانــوان می تواننــد در صــورت تمایــل در ایــن 

فریضــه شــرکت نکننــد.
حجــت االســام خیــری، بــا اشــاره بــه بیانــات اخیــر مقــام معظــم رهبــری افــزود: 
بیاناتشــان  در  نفــوذ  واژه  از  بــار   100 از  بیــش  مکــررا  اخیــر  ماه هــای  در  ایشــان 
کیــد داشــته  کــه چقــدر بــر ایــن مســئله تا کرده انــد و ایــن نشــان می دهــد  اســتفاده 
و حســاس هســتند. وی نفــوذ را بــر دو قســم مــوردی و جریانــی تقســیم  بنــدی 
کــرده و ادامــه داد: نفــوذ مــوردی بــه دو طریــق ترورهــای فیزیکــی و شــخصیتی 
توســط  اســامی  انقــاب  در  وافــر  بــه  فیزیکــی  ترورهــای  می پذیــرد،  انجــام 
گرفتــه اســت و شــخصیت های بزرگــی چــون آیــت اهلل بهشــی  بدخواهــان انجــام 
گونــه ای انجــام می گیــرد  را از دســت داده ایــم. خیــری افــزود: تــرور شــخصیتی بــه 
کــرده و موثــر  کــه فــرد مــورد هــدف نمی میــرد امــا در جامعــه نمی توانــد ابــراز وجــود 
کــرد.  دبیــر ســتاد اقامــه  کــه معاویــه بــا امــام حســن)ع(  کاری  واقــع شــود هماننــد 
کــرد: نفــوذ جریانــی دشــمن از طریــق  نمــاز دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز اظهــار 

ــا هــدف ایجــاد تغییــرات در ســه  شــبکه های مختلــف اجتماعــی و ماهــواره ای ب
کــه یکــی از آن ســه حــوزه اصلــی مــردم اســت  کشــور انجــام می شــود  حــوزه اصلــی 
کــه می خواهنــد بــا نفــوذ در مــردم افــکار و اعتقــادات آن هــا را بــه یغمــا بــرده و از 
کــرد: نفــوذ در نخبــگان  کننــد. خیــری خاطرنشــان  صــراط مســتقیم منحرفشــان 
کــه نخبــگان در میــان مــردم  جامعــه از دیگــر اهــداف نفــوذ دشــمن اســت چــرا 

گاه بــود نفــوذ دارنــد و بایــد بســیار مراقــب و آ
 

گرفته است که مورد هدف  سکوالریزم قرار  حوزه و دانشگاه دو پایگاهی 
گــر امــروز بخوابیــم بــا لگــد دشــمن از خــواب بیــدار  دکتــر قربانــی بــا بیــان اینکــه ا
کــه مــورد هدف گیــری  گفــت: حــوزه و دانشــگاه دو پایگاهــی اســت  خواهیــم شــد، 
گیریــم تــا ایــن  کار  گرفتــه اســت  پــس بایــد تمــام تاشــمان را بــه  ســکوالریزم قــرار 

گزنــد دشــمنان در امــان نگــه داریــم. دو حــوزه را از 
گردهمایــی امامــان جماعــت دانشــگاه های اســتان  دکتــر قربانــی در دهمیــن 
کــم فعالیــت می کننــد  کشــور علیــه نظــام سیاســی حا کــه در یــک  گفــت: احزابــی 
کشــور فعالیــت می کننــد  کــه در راســتای نظــام سیاســی  بــر دولــت، و آن هایــی 
کاربســت  کمیتــی ایــران  گــر ایــن اصــل را در نظــام حا بادولــت خوانــده می شــوند، ا
کــم عمــل می کننــد در انقابنــد و آن هایی  کــه در راســتای نظــام حا دهیــم احزابــی 
اینکــه  بیــان  بــا  وی  می شــوند.  نامیــده  انقــاب  بــر  هســتند  نظــام  علیــه  کــه  
گرایــان، ملــی  کشــور بــه چهــار دســته چــپ  جریــان اپوزیســیون یــا ضــد انقــاب در 
گرایــان تقســیم می شــود،  مذهبــی، شــبه مذهبــی و قومــی و در نهایــت ســلطنت 
کــه  افــزود: حــزب تــوده و ســازمان مجاهدیــن خلــق از جملــه چپ گرایــان هســتند 
کــرد: فداییــان  کیــد  افکارشــان مبتنــی بــر سوسیالیســم و مارکسیســم اســت. وی تا
کــه در یــک  خلــق از بیــن نرفته انــد و نمونــه فعالیــت آن هــا در انتخابــات 92 بــود 
خ نگهــدار”  برنامــه 24 ســاعته یکــی از تحلیل گــران بنــام ایــن حــزب بــا نــام “فــر
ــی  ــات ایــران می پرداخــت. دکترقربان ــه تحلیــل انتخاب در شــبکه بــی بــی ســی ب
کشــور بــه ســوی  گروه هــای چــپ مارکسیســتی بــه دنبــال جــذب نخبــگان  افــزود: 
ــا در  ــد ت کار را انجــام می دهن ــز ایــن  ــه نی ــدون عجل ــه آرامــی و ب خــود هســتند و ب
کننــد. ایــن  بلندمــدت بتواننــد بــر انقــاب اســامی صدمــه جبــران ناپذیــر وارد 
گــروه  گــروه دوم جریــان اپوزیســیون یعنــی  اســتاد علــوم سیاســی بــا اشــاره بــه 
کــه  گــروه هســتند  گفــت: جبهــه ملــی و نهضــت آزادی از جملــه ایــن  ملــی مذهبــی 
کتــب مهــدی بــازرگان دقیقــا افــکار مبتنــی بــر ایــن  ح شــده در  اســام ایرانــی مطــر
گذشــته  کــه در دولــت  جریــان اســت، مبحثــی تحــت عنــوان مکتــب ایرانــی هــم 
کــه می بینیــم امــروزه تعــدادی از  ح شــد ادبیــات جدیــد همیــن تفکــر بــود  مطــر
بــازرگان هســتند. وی  مهــدی  افــکار  دانشــگاهی طرفــدار  اســاتید  و  نخبــگان 
گرایــی را  گــروه ســوم و جریــان اپوزیســیون یعنــی قومیــت  نشــانه ای از حضــور 
کــرد: امــروزه در منطقــه  کلمــات جدیــد بــه ادبیــات ترکــی دانســت و اظهــار  ورود 
کانــال   250 مخاطــب  و  دارنــد  ماهــواره  مــردم  درصــد   80 حــدود  آذربایجــان 
کــه بــه ترویــج ابتــذال فرهنگــی می پردازنــد و  کانــال هایــی  ترکیــه ای هســتند 
پربیننــده تریــن فیلم هــای آن محتشــم یوزیــل در خصــوص ســلطان ســلیمان 
ــد. وی هــدف اصلــی  کــه پــدرش ســر صدهــا شــیعه را بری اســت همــان ســلطانی 
بــه  گــروه چهــارم یعنــی ســلطنت گران را برگردانــدن ســلطنت و رژیــم پهلــوی 
ــو  ــرای مثــال شــبکه هایی چــون من وت گفــت: ب کــرده و  کشــور عنــوان  کمیــت  حا
و ایــران ملــی توســط ایــن افــراد ســاخته شــده و تــاش دارنــد تــا از ایــن طریــق 
کننــد. دکتــر قربانــی افــزود: تمامــی  نخبــگان و جوانــان را بــه ســوی خــود جــذب 
ــا اینکــه می گوینــد بایــد  گروه هــای اپوزیســیون انتخابــات را تحریــم می کننــد و ی
کمتریــن ضــرر را  کــه  کســی را برگزیــد  کــرد یعنــی  ــر، بــد را انتخــاب  بیــن بــد و بدت
گریــزی بــر اوضــاع منطقــه خاورمیانــه  بــرای مــا و اهدافمــان داشــته باشــد. وی بــا 
کــه از همــه  گرفته ایــم مقطعــی  کــرد: امــروز در مقطــع حساســی از تاریــخ قــرار  کیــد  تا
کشــورها زیــر بــار ظلــم   کــه در دیگــر  ســو بــر شــیعه فشــار وارد مــی شــود و شــیعیانی 
و وحشــی گری اســتکبار جهانــی  مقاومــت می کننــد چشــم امیدشــان بــه ماســت 
کنیــم. وی در بخــش  کمــک آن هــا بشــتابی پــس نبایــد احســاس ضعــف  تــا بــه 
پایانــی ســخنان خــود بــه بحــث در خصــوص دو حــزب اصولگــرا و اصــاح طلــب 
گفــت: مــا هــر دو حــزب را انقابــی و بــا انقــاب می دانیــم  کشــور پرداخــت و  در 
کــه شــورای نگهبــان اعضایــی از هــر دو حــزب را بــرای شــرکت در انتخابــات  چــرا 
کــرده اســت. دکتــر قربانــی هــر دو حــزب اصولگــرا و اصــاح طلــب  تاییــد صاحیــت 
کــه ســعی داشــته اند تــا  کســانی  کشــور دانســت و افــزود:  را در ذیــل قانــون اساســی 
خــود را مســتقل جلــوه داده و متعلــق بــه حزبــی خــاص معرفــی نکننــد در نهایــت 

کردنــد. بــه ســمت یکــی از ایــن دو حــزب ســوق پیــدا 
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جانشــین فرمانــده ســپاه عاشــورا، گفــت: بــا مطالعه و بررســی راه 
کنــون،  و سرنوشــت تمامــی شــهیدان از ابتــدای انقــاب تــا بــه ا
کلیــد واژه ی مشــترک در زندگــی تمــام ایــن شــهیدان  بــه یــک 
فرمایشــات  بــه  عمــل  و  امــام)ره(  از  اطاعــت  کــه  می رســیم؛ 
رهبــری بــوده اســت، و مــا نیــز بایــد بــا توســل بــه ایــن رکــن مهــم، 
راه شــهیدان را ادامــه دهیــم و همچنیــن ایــن انقــاب نشــات 
کــه بــا وجــود  گرفتــه از بهتریــن نــوع رهبــری در دنیــا اســت، 
دشــمنی های زیــاد توانســته بــا اتــکا بــه اندیشــه های رهبــری 
گــزارش روابط عمومی  کنــد.  بــه  توانمنــد، تــداوم و تثبیــت پیــدا 
قــادری در  دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز، ســرهنگ پاســدار 
کنگــره ی شــهدای دانشــجوی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز و 
همچنیــن افتتاحیــه بیســتمین دوره اردوی راهیان نــور ، ضمــن 
تقدیــم احتــرام بــه خانــواده ی شــهیدان محمــود رضــا بیضایــی 
کــرد: شــهدا رفتنــد و مســئولیت  و ســید وحیــد نومی گلــزار، اظهــار 
گذاشــتند؛ و مــا نیــز بــرای حفــظ و صیانــت  بزرگــی را بــر دوش مــا 
ــد  ــاوزان، بای ــال متج ــران در قب ــتقال و آزادی ای ــاب، اس از انق
کــه بــر دوش مــا نهــاده شــده اســت مســئوالنه  در وظیفــه ای 
ایــن انقــاب را بدانیــم.  کنیــم و ارزش خــون شــهدا و  عمــل 
کبــر طاهــر اقــدم، قائم مقــام  رییــس دانشــگاه علــوم  دکتــر علــی ا
پزشــکی تبریــز نیــز در ایــن مراســم، بــا اشــاره بــه موضــوع هابیــل 
کــرد: از همــان روزی  و قابیــل و مســئله ی حــق و باطــل، اظهــار 
کــه انســان خلــق شــده اســت، جنــگ بیــن حــق و باطــل نیــز 
وجــود داشــته و تــا قیامــت نیــز ادامــه خواهــد داشــت. وی افزود: 
هیچــگاه بیــن حــق و باطــل موازنــه ای بــه وجــود نخواهــد آمــد و 
طبــق حدیــث قدســی نیــز، جبهــه ی حــق، پیــروز نهایــی تمــام 
بــود. وی ادامــه داد:  میدان هــای حــق علیــه باطــل خواهــد 
کرده انــد،  کــه هشــت ســال دفــاع مقــدس را درک  کســانی  تمــام 
کســانی  کــه پیــروز واقعــی شــهیدان هســتند و  خــوب می داننــد 

کــه از ایــن قافلــه عقــب مانده انــد همیشــه حســرت شــهادت 
پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  رییــس  می خورنــد.  قائم مقــام   را 
کــرد: بعــد از آزادی خرمشــهر شــاید بعضی هــا فکــر  تبریــز، بیــان 
کــه دفاع  کــه جنــگ و دفــاع تمــام شــده اســت در حالی  می کردنــد 
و مبــارزه بــا دشــمنان اســام هنــوز هــم ادامــه دارد و همان گونــه 
کشــورمان  کــه می بینیــم مجاهــدان بــا دفــاع از حرمیــن، امنیــت 
کــه  کرده انــد. وی در توصیــه ای بــه دانشــجویانی  را تضمیــن 
در اردوی راهیان نــور بــه بازدیــد از مناطــق جنگــی می رونــد، 
کــرد، قطعه ای از کشــور  کــه مشــاهده خواهید  گفــت: مناطقــی را 
ــه شــهادت رســیده و  ــادی در آنجــا ب کــه فرماندهــان زی ماســت 
کشــورمان مــورد تصــرف  ک  نگذاشــتند حتــی یــک وجــب از خــا
کــه نمونــه ای  کســانی  دشــمن قــرار بگیــرد؛ و شــما بــه عنــوان 
از آثــار جنــگ و ســختی های آن را مشــاهده می کنیــد در قبــال 
کســانی  کــه چــه  گاه باشــید  شــهدا مســئول خواهیــد بــود و بایــد آ
کردنــد تــا امــروز بتوانیــم در  بــرای چــه هدفــی جانشــان را فــدا 
بیضایــی،  بایســتیم.  احمدرضــا  ســربلندانه  آمریــکا  مقابــل 
کنگــره ی شــهدای  بــرادر شــهید محمــود رضــا بیضایــی نیــز در 
دانشــجوی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز ضمــن قدردانــی از 
کــرد: جبهــه ی مقاومــت  دســت اندرکاران ایــن مراســم، عنــوان 
خــورده  رقــم  خاورمیانــه  منطقــه ی  در  امــروزه  کــه  اســامی 
امــروز  مختــص  فقــط  کــه  نیســت  نوظهــور  جریانــی  اســت، 
کــه ایــن مســیر ادامــه همــان مســیر هشــت ســال  باشــد؛ چــرا 
دفــاع مقــدس اســت. وی بــا بیــان خاطــره ای از بــرادر شــهید 
نیــز  همــت  شــهید  کــرد:  ابــراز  بیضایــی،  محمودرضــا  خــود، 
کــه در  ــود  ــرادرم ب یکــی از شــهدای شــاخص و مــورد عاقــه ی ب
کــه بســیار مــورد پســند  آلبــوم وی عکســی از شــهید همــت بــود 
محمودرضــا بــود، او روی جزییــات ایــن عکــس خیلــی تمرکــز 
کــه بــا وجــود اینکــه ایشــان  داشــت و بــرای او خیلــی مهــم بــود 

کی رنــگ بســیجی را بــر  فرمانــده ســپاه بودنــد لبــاس ســاده ی خا
کــه بــرای حفــظ  کتانــی چینــی،  کفــش  ــا چفیــه و  کــرده و ب تــن 
کفــش خــود را بــر شــلوار بســته بــود و در  تیــب نظامــی خــود، بنــد 
فــرودگاه دمشــق همــراه افســر ســوری از هواپیمــا پیــاده می شــد 
کــه ایــن افســر دارای یونیفــرم و تشــریفات نظامــی خوبــی بــود، 
ایــن تصویــر نشــان دهنــده ی آن اســت کــه ایــن هــدف از همــان 
کــه  ابتــدا در فکــر و اندیشــه ی مجاهــدان مــا بــوده اســت، چــرا 
جبهــه مقاومــت، از ابتــدای انقــاب شــروع شــده و ایــن جبهــه ی 
امــام خمینــی)ره( اســت و تنهــا مربــوط بــه دولــت بشــار اشــد 
نمی شــود. وی ادامــه داد: “منطقــه جــوالن” در شــرق ســوریه 
ــرای رژیــم صهیونیســتی اســت؛ چــرا  قــرار دارد و خــط قرمــزی ب
کــه از ایــن طریــق بــر ســوریه اشــراف دارد و بــه علــت شــرایط 
جغرافیایــی و ارتفاعــات مناســب آن مــکان امنــی را بــرای ایجــاد 
ســلطه بــر دیگــر بخــش هــای اطــراف دارد. وی ادامــه داد: همــه 
کــه رســانه هــای خارجــی در مــورد داعــش می گوینــد،  آن چیــزی 
کــه مــا را از اصــل غافــل می کننــد؛  حرفهایــی انحرافــی هســتند 
در صورتــی کــه داعــش پــروژه ای در خدمــت رژیــم صهیونیســتی 
کنگــره ی شــهدای دانشــجوی  گــزارش،  اســت. بــر اســاس ایــن 
دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز و همچنیــن افتتاحیــه بیســتمین 
دوره اردوی راهیان نــور، بــه همــراه تجلیــل از خانــواده ی شــهدا 
مدافــع حــرم “محمودرضــا بیضایــی” و “ســید وحیــد نومی گلزار” 
ــزار شــد.  ــوم پزشــکی برگ ــاالر شــهید شــایانمهر دانشــکده عل در ت
ــده  ــه دانشــجویان برگزی ــان ایــن مراســم ب گفتنــی اســت؛ در پای
دکتــرای  رشــته ی  دانشــجوی  و  محــرم،  عکاســی  مســابقه 
تخصصــی ایــن دانشــگاه “محمــد امــام علــی زاده” و همچنیــن 
فعــاالن بســیجی ایــن دانشــگاه جوایــزی اهــدا شــد و بــه هشــت 
نفــر از افــراد حاضــر در ایــن مراســم نیــز بــه قیــد قرعــه، ســفر 

گرفــت. زیارتــی مشــهد مقــدس تعلــق 

برگزاری کنگره ی شهدای دانشجوی دانشگاه
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گلبــاران جهــت حمایــت از مدافعــان حــرم روز ســه شــنبه  مراســم 
20 بهمــن مــاه بــه همــت بســیج کارمندی دانشــگاه علوم پزشــکی 
تبریــز در باشــگاه اســاتید و کارمنــدان دانشــگاه برگزار شــد. نماینده 
ولــی فقیــه در اســتان آذربایجان شــرقی در ایــن مراســم خواســتار 
کثــری مــردم در راهپیمایــی22 بهمــن و انتخابــات7  حضــور حدا
اســفند شــد و گفــت: شــرکت در راهپیمایــی و همچنیــن انتخابــات 
مجلــس، عــاوه بــر اینکــه یــک وظیفــه ملــی اســت، وظیفــه دینی، 
سیاســی نیــز مــی باشــد و بایــد در ایــن خصــوص توجه زیــادی کرده 
ــی  ــض دینی،سیاس ــن فرای ــه ای ــام ب ــرای انج ــد ب ــز بای ــراد را نی و اف
دعــوت کنیــم. بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علوم پزشــکی 
گلبــاران  تبریــز، آیــت اهلل محســن مجتهــد شبســتری در جشــنواره 
شــهدای مدافــع حــرم در دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز، ضمــن 
تبریــک فــرا رســیدن ســالگرد شــکوهمند انقاب اســامی و ایــام اهلل 
کــه  گروهک هــا و دشــمنان زیــادی  دهــه فجــر، گفت: بــا وجــود 
کشــور مــا تبدیــل بــه یــک جزیــره ی امــن  در منطقــه وجــود دارد، 
کــه حتــی در دنیــا نیــز نمونــه ی آن از نظــر  در منطقــه شــده اســت 
کــرد: در دوران جاهلیــت،  کــم اســت. وی اظهــار  امنیتــی بســیار 
اندیشــه ی جاهانــه و غلــط مــردان نســبت بــه زنــان باعــث شــده 
بــود کــه زنــان در وضعیــت تاســف بــاری قــرار بگیرنــد و حتــی گاهــی 
کــرده و از متولــد  گــور  نیــز مــردم فرزنــدان دختــر خــود را زنــده بــه 
ــزول  ــا ورود دیــن اســام و ن ــه ب ک ــد  ــزار بودن ــر بی ــد دخت شــدن فرزن
کارهــای آنــان  آیــات قرانــی مبنــی بــر ارزش زنــان و قبیــح شــمردن 
علیــه زنــان، ایــن رســم و تفکــر غلــط را از میــان برداشــتند. وی بــا 
تاکیــد بــر حضــور چشــگیر زنــان در پیــروزی انقــاب اســامی ایــران، 
گفــت: حضــور زنــان در پیــروزی انقــاب اســامی و بعــد از آن بســیار 
چشــمگیر بــود و همچنیــن زنــان نیــز همــراه مــردان در پیــروزی 
کردنــد. وی افــزود: در طــول  انقــاب اســامی تــاش هــای زیــادی 
که بیشــتر از  تاریــخ همــواره شــاهد حضــور زنــان مجاهــدی بودیــم 

ــد. نماینــده والیت فقیــه در  مــردان، غیــرت خــود را نشــان داده ان
اســتان آذربایجان شــرقی افــزود: نمــاز جمعــه، فضیلــت بســیاری 
ــه  ک ــان  ــن زن ــت؛ بنابرای ــید نمازهاس ــرف و س ــن اش دارد و همچنی
کنــار مــردان  در دیگــر عرصــه هــا همیشــه حضــور فعــال خــود را در 
نشــان داده انــد بایــد در ایــن انجــام فریضــه ی دینــی نیــز حضــور 
خــود را بیشــتر کننــد و ایــن فرهنــگ را نهادینه کنند. نماینــده ولی 
ــه  ــای ب ــه ناامنی ه ــاره ب ــا اش ــرقی، ب ــتان آذربایجان ش ــه در اس فقی
کــرد: دشــمنان بــا جنــگ افــروزی  وجــود آمــده در منطقــه، عنــوان 
در کشــورهای منطقــه و تحریــک دیگــران برای اختــاف انگیزی، 
کشــور را از لحــاظ معیشــتی در  کشــور ســوریه، ایــن  مخصوصــا در 
ایجــاب  بنابرایــن وظیفــه  انــد،  قــرار داده  بــاری  اســف  شــرایط 
کنیــم. وی  کــرده و از ایشــان دفــاع  می کنــد تــا احســاس مســئولیت 
افــزود: مراســم ها و جمــع آوری اعاناتــی کــه در این خصوص انجام 
ــه وظیفــه ی دینــی  ــه نوعــی نشــان دهنــده ی عمــل ب می شــود ب
در مــورد حمایــت از مظلومــان اســت.  وی در خصــوص شــرکت 
گفــت: راهپیمایــی ســالروز پیــروزی  در راهپیمایــی 22 بهمــن، 
انقــاب اســامی، نمایــش قــدرت و تجدیــد میثــاق بــا والیــت فقیــه 
مراســم  ایــن  در  و بایــد  و شهدا می باشــد  و آرمــان های انقــاب 
کثری خــود را بــه نمایــش بگذاریــم. آیــت اهلل مجتهــد  حضــور حدا
شبســتری بــا اشــاره بــه انتخابــات سرنوشت ســازی کــه پیــش روی 
گاهانــه، افــراد  گفــت: مــردم بایــد بــا انتخــاب آ مــردم قــرار دارد، 
کــه اســتکبار ســتیز بــوده و نمی خواهنــد  اصلــح و شایســته ای را 
اســتکبار آمریــکا بــه کشــور بــاز گــردد و همچنیــن افــرادی کــه دارای 
کننــد. جانشــین  صاحیــت و پختگــی الزم می باشــند، را انتخــاب 
فرمانــده تیــپ دو مکانیــزه امــام زمان)عــج( نیــز در ایــن مراســم 
کــه  گونــه ای اســت  کشــور ســوریه در منطقــه بــه  گفــت: موقعیــت 
از ســمت غــرب بــا دریــای مدیترانــه و لبنــان، از شــرق بــا عــراق، از 
جنــوب بــا اردن و رژیــم صهیونیســتی و از شــمال نیز با کشــور ترکیه 

کشــور ایــران نفــوذ زیــادی در منطقــه  همســایه اســت. وی افــزود: 
کشــورهای  دارد و همچنیــن از طریــق خــاک ســوریه، از دیگــر 
مظلــوم در منطقــه نیــز حمایــت می کنــد؛ بنابرایــن دشــمنان در 
کــه بــا تصــرف ســوریه، جلــوی نفــوذ ایــران در  تــاش هســتند 
ــا اشــاره  ــد. وی ب منطقــه و صــدور انقــاب اســامی ایــران را بگیرن
بــه کمک هــای کشــور ســوریه در زمــان هشــت ســال دفــاع مقــدس 
بــه کشــورمان، گفــت: در زمــان جنــگ ایــران بــا عــراق، تنهــا کشــور 
کشــور ســوریه بــود، و حتــی رئیــس  کــرد،  کمــک  کــه بــه مــا  عربــی 
ــه ی نفتــی عــراق  ــا قطــع خــط لول جمهــور ســوریه، حافــظ اســد ب
کــرد. ســرهنگ  کشــور مــا دفــاع  کــه از خــاک ســوریه می گذشــت از 
کشــورهای  پاســدار مصطفــی محمــدی دفــاع از ســوریه و دیگــر 
منطقــه را وظیفــه ای اســامی و انســانی دانســت و افــزود: دفــاع از 
کشــورهای همســایه به منزله ی حراســت و دفاع از کشور خودمان 
اســت و همچنیــن مــا بــه عنــوان یــک مســلمان وظیفــه ی داریــم 
گفــت: برخــی از مــردم بــه  کنیــم. وی  کمــک  بــه مســایگانمان 
آمریــکا حــق مــی دهنــد تــا بــا وجود مســافت زیــاد، بــا انــواع امکانات 
ــا ایــن  کنــد ام کمــک  ــم متجــاوز صهیونیســتی  ــه رژی پیشــرفته، ب
حــق را بــه کشــور ایــران نمی دهنــد که به همســایگان مظلــوم خود 
کنــد. وی همچنیــن بــا بازگویــی خاطــره ای از شــهیدان  کمــک 
مدافــع حــرم، بیضایــی و محــرم علی پــور بــه پاکــی، خلــوص نیــت، 
ــا دشــمن  ــه ب ایمــان راســخ و همچنیــن قــدرت مدافعــان در مقابل
کــه از ایــران رفتــه انــد  گفــت: تمامــی مدافعــان حــرم  کــرد و  تاکیــد 
بــه صــورت داوطلبانــه و مصرانــه در ایــن راه قــدم برداشــته انــد 
کــرده انــد. جانشــین  کشــورمان دفــاع  و بــا خــون خــود از شــرف 
فرمانــده تیــپ دو مکانیــزه امــام زمان)عــج( عنــوان کــرد: بعضــی از 
شــهدای مدافــع  بــه حــدی در شــرایط ســخت شــهید می شــدند و 
کــردن نحــوه ی  کــه حتــی تــوان بازگــو  بدنشــان تکــه تکــه می شــد 

ــه خانواده هایشــان نداشــتیم. شهادتشــان را ب

برگزاری مراسم گلباران جهت حمایت از  مدافعان حرم
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اعالم نتایج مسابقات ورزشی جام فجر 94 کارکنان و اساتید دانشگاه 

تنیس روی میز 
آقای محمد منافی، شبکه بهداشت و درمان مرند،مقام اول

آقای یونس قندچی، شبکه بهداشت و درمان آذرشهر، مقام دوم
آقای یوسف سامی، دانشکده داروسازی و مهدی محمد زاده، معاونت 

دانشجویی و فرهنگی، مشترکا مقام سوم

آمادگی جسمانی)خواهران(
رده سنی الف(

خانم لیلی ضیاء المع، مرکز آموزشی و درمانی الزهرا، مقام اول
خانم فاطمه نقی زاده، مدیریت تربیت بدنی، مقام دوم

خانم زهرا شیرزادی، مرکز آموزشی و درمانی کودکان، مقام سوم
 رده سنی ب(

خانم سمانه نجومی، دانشکده بهداشت، مقام اول
خانم زهرا ساعی، مرکز بهداشت شهرستان بناب، مقام دوم

خانم حوریه باقرپور، آزمایشگاه استان، مقام سوم

دارت )خواهران(
خانم مریم شفق از معاونت غذا و دارو، مقام اول

خانم ریتا رها از دانشکده پرستاری، مقام دوم
خانم عزیزه حسن زاده از مرکز آموزشی و درمانی الزهرا، مقام سوم

دارت )برادران(
مقام اول: آقای محمد مصطفی زاده، معاونت غذا و دارو

مقام دوم: آقای حسین محمدی، اداره انتظامات
مقام سوم: آقای فرهاد علی نژاد، مرکز آموزشی و درمانی امام رضا)ع(

فوتبال دستی
آقای جواد امیر طاهری، شبکه بهداشت و درمان مرند، مقام اول

آقای اسماعیل مناف زاده، مرکز آموزشی و درمانی شهید مدنی، مقام دوم
آقای بهزاد عابدینی، شبکه بهداشت و درمان مرند، مقام سوم

رشته شنا
66 مترکرال سینه

کبری از مرکز فوریتهای پزشکی، مقام اول آقای سیامک ا
کبر پور محمد از معاونت دانشجویی و فرهنگی، مقام دوم آقای علی ا

آقای مهدی قاسمی از مدیریت فنی دانشگاه، مقام سوم
کرال پشت 33 متر 

آقای رامین طباطبایی از مرکز آموزشی و درمانی امام رضا)ع(، مقام اول
آقای قربان نازی از مرکز آموزشی و درمانی امام رضا)ع(، مقام دوم

آقای یزدان خجسته تبار از معاونت پژوهشی، مقام سوم
66 متر قورباغه

مقام اول: آقای امین حسنی زنوز، دانشکده توانبخشی
کبری، مرکز فوریتهای پزشکی مقام دوم: آقای سیامک ا

کاظــم میــری نــژاد، مرکــز آموزشــی و درمانــی امــام  مقــام ســوم: آقــای ســید 
رضــا)ع(

33 متر پروانه
مقام اول: آقای علی زرگر، مدیریت فنی دانشگاه

کبر پور محمد، معاونت دانشجویی و فرهنگی مقام دوم: آقای علی ا
مقام سوم: آقای امین حسنی زنوز، دانشکده توانبخشی

رشته تیراندازی)برادران(
آقای اسماعیل مناف زاده، مرکز آموزشی و درمانی شهید مدنی، مقام اول

آقای نادر قبه زرین، دانشکده داروسازی، مقام دوم
آقای بهبود زمانی، مرکز آموزشی و درمانی امام رضا)ع(، مقام سوم

تیراندازی)خواهران(
خانم پریچه محمدیان، مرکز آموزشی و درمانی امام رضا)ع(، مقام اول

ح پیمانی، بازنشسته ستاد مرکزی، مقام دوم خانم فر
خانم شهرناز تیموری، مرکز آموزشی و درمانی امام رضا)ع(، مقام سوم

در بخش معلولین و جانبازان: 
خانــم مریــم شــفق از معاونــت غــذا و دارو، 

مقام اول

داژبال)خواهران(
مقــام اول: تیــم شــاهین) خانم هــا فاطمــه 
نقــی زاده، مدیریــت تربیــت بدنــی- لیــا 
درمانــی  و  آموزشــی  مرکــز  المــع،  ضیــاء 
الزهــرا- ربــاب پورشــیری، مرکــز بهداشــت 
آلوشــی،  فیــروزه  تبریــز-  شهرســتان 

ســینا( بازنشســته 
مقــام دوم: تیــم امــام رضا)راضیه وهابی- 
زینالــی-  آرزو  اقربایــی-  صــادق  عــذرا 

مهدیــه ســلیمی(
مقــام ســوم: تیــم دانشــکده پزشــکی)لیا 
رقیــه  قــادری-  راحلــه  پــور-  حســن 

نیــا( صالــح  فاطمــه  ماکویــی- 

فوتسال)آقایان(
رشــته ورزشــی فوتســال که با حضور 32 تیم 
ــی و  ــز درمان ک ــکده ها، مرا ــبکه ها، دانش از ش
گردیــد و  ســایر واحدهــای دانشــگاه برگــزار 
چهار تیم راه یافته به دور نهایی مشــخص 
شــدند. معاونــت دانشــجویی و فرهنگــی بــا 
مرکــز آموزشــی و درمانــی شــهدا بــازی فینــال 
و شــبکه بهداشــت و درمــان ملــکان بــا مرکــز 
ــازی رده  ــا)ع( ب ــام رض ــی ام ــی و درمان آموزش
بنــدی را در روز چهارشــنبه تاریــخ 94/12/5 

ســاعت 16 برگــزار خواهنــد کــرد.

کشــی، فوتســال، دارت، تیرانــدازی، داژبــال، فوتبــال دســتی و تنیــس روی  کارکنــان و اســتادان، در رشــته های شــنا، آمادگــی جســمانی، طنــاب  گرامیداشــت جــام فجــر94- ویــژه  مســابقات ورزشــی 
گردیــد و در پایــان نتایــج زیــر بدســت آمــد: کثیــری از همــکاران دانشــگاه  برگــزار  میــز  بــا برنامــه ریــزی و اجــرای مدیریــت تربیــت بدنــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز بــا حضــور جمــع 
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مراسم تکریم ومعارفه
قائم مقام معاون آموزشی 

و  مدیر تحصیالت تکمیلی 
ودبیر شورای هماهنگی 

وبرنامه ریزی آموزش مداوم 
مراســم تکریــم و معارفــه قائــم مقــام  معــاون آموزشــی و مدیــر تحصیــات تکمیلــی دانشــگاه و دبیــر شــورای آمــوزش مــداوم اســتان بــا حضــور دکتــر صومــی رئیــس دانشــگاه ،دکتراصــان آبادی معــاون 
گزارش روابط عمومی در  آموزشی ، استاد ارجمند دکتر محبوب، دکتر طاهر اقدم قائم مقام رئیس دانشگاه ، روسای دانشکده ها و  اعضای هیات علمی در محل سالن بزرگ EDC برگزار شد. به 
این مراســم ضمن تقدیر از زحمات دکتر وحید زمان زاده و دکتر جاوید صفا ،دکتر جال حنایی بعنوان مدیر تحصیات تکمیلی و قائم مقام معاون آموزشــی دانشــگاه ودکتر ســید حســین اجاقی به 
گفتنی است در این مراسم ریاست ومعاون محترم آموزشی دانشگاه به بیان اهداف ورسالتهای آموزشی پرداخته  عنوان دبیر شورای هماهنگی وبرنامه ریزی آموزش مداوم  استان معرفی شدند. 
وتوجه ویژه به محور بسته های دوازده گانه وتحول ونوآوری در آموزش پزشکی وعدالت آموزشی و ماموریتهای و اسپاری به منطقه 2 را جزو اولویت های آموزشی عنونان کردندو خواستار اهتمام 
کلیــه همــکاران حــوزه معاونــت آموزشــی  بــه ایــن نکتــه شــدند. در پایــان با اهــداء هدایا و لــوح تقدیر از جانب رئیس دانشــگاه ومعاونت آموزشــی از زحمات ایــن عزیزان تقدیــر وقدردانی گردید. جــدی 

جشن یلدای انتظار در خوابگاه 
های دانشجویی برادران و 

خواهران دانشگاه برگزار شد
 باتوجــه بــه مقــارن شــدن شــب یلــدا بــا 9 ربیــع االول ســالروز آغــاز 
ــدای  ــن یل ــم جش ــج( مراس ــان )ع ــام زم ــر ام ــرت ولیعص ــت حض امام
کوثــر خوابــگاه خواهــران  بــا حضــور 700 نفــر  انتظــار در ســالن ورزشــی 
از دانشــجویان دختــر دانشــگاه و ســالن شــهریار خوابــگاه بــرادران بــا 
حــور 400 نفــر از دانشــجویان پســر دانشــگاه برگــزار شــد.  مولــودی 
پشــمک  خــوری،  شــیرینی  مهیــج  مســابقات  برگــزاری  خوانــی، 
در  جــوادی  دکتــر  ســخنرانی  طنــز،  تئاتــر  برگــزاری   ، و...  خــوری 
مراســم بــرادران و ســخنرانی دکتــر عزیــز پــور در خوابــگاه خواهــران، 
گــروه هــای نمایــش، قــرآن خوانــی و دیگــر  اجــرای برنامــه توســط 

برنامــه هــای شــاد در ایــن جشــن هــا اجــرا شــدند.

مدیریت امور فرهنگی دانشگاه مسابقه کتابخوانی 
“نامیرا” را برگزار کرد

کتابخوانــی  ــا بیــان اینکــه مســابقه  گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز، پرویــن صیــادی ب بــه 
گفــت: مدیریــت امــور  “نامیــرا” بــه مناســبت مــاه محــرم و صفــر در دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز برگــزار شــد، 
کتابخوانــی “نامیــرا” را بــرای  فرهنگــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز همزمــان بــا مــاه محــرم و صفــر مســابقه 
کــرد. وی بــا اشــاره بــه اهــداف برگــزاری ایــن مســابقه افــزود: ایــن  کارمنــدان ایــن دانشــگاه برگــزار  شــرکت اســاتید و 
کربــا برگــزار شــد.  وی در خصــوص  گاهــی از وقایــع عاشــورا و واقعــه  مســابقه بــا هــدف ارتقــای ســطح مطالعــه و آ
ــت  ــابقه ثب ــن مس ــاه در ای ــان م ــدان از 24 آب ــرد: عاقمن ک ــد  کی ــابقه تا ــن مس ــزاری ای ــان برگ ــام و زم ــت ن ــت ثب مهل
کتابخوانــی بــا اشــاره  کــرده و ایــن مســابقه 24 آذرمــاه ســال جــاری برگــزار شــد. مســئول برگــزاری مســابقه  نــام 
کارمنــدان دانشــگاه علــوم پزشــکی  کــرد: 190 نفــر از اســاتید و  کننــدگان ایــن مســابقه، اظهــار  بــه تعــداد شــرکت 
گفتنــی اســت  کــه از بیســت نفــر آن هــا بــه عنــوان افــراد برگزیــده تقدیــر شــد.   کردنــد  در ایــن مســابقه شــرکت 
گلــی، مریــم رزمخــواه، آمنــه موســوی نــژاد، صدیقــه شــکری، معصومــه انتظــار، نســرین وجدانــی،  حمیدرضــا 
مریــم حســنی، ملیحــه حســین پــور فیضــی، منیــره داداش زاده فخــر، اباســط فنایــی پیرلــر، شــکوه ممقانــی، 
موســوی  رقیــه  زاد،  خلیــل  علــی  نــژاد،  عبــاس  مریــم  طالــب،  ناجیــه  مرتضــوی،  معصومــه  مکانــی،  نســرین 
کتــاب  نــژاد، افســانه عطایــی زاده، فریبــا اســمعیلی و فلــورا باغبــان رضــوان برگزیــدگان ایــن مســابقه هســتند. 
کــرده اســت. کربــا را بــه صــورت روایــی نقــل  کــه واقعــه  کتابــی اســت  کــرم یــار  “نامیــرا” بــا نویســندگی صــادق 

58

ی 
ها

داد
روی

 و 
ــار

ـــــــ
خبـ

ا
94

ن 
ستا

زم

59

ی 
اخبــــــــــار و رویدادها

ستان 94
زم

دوره جدید-شماره سوم - زمستان 94دوره جدید-شماره سوم - زمستان 94



دکتر محمود نوالی،  استاد فلسفه دانشگاه تبریزدر آیین رونمایی از نشریه یاکاموز :

یکی از مسرات زندگی، کشف 
رموز و معنای آن است

کشـــف معنـــا و رمـــوز آن اســـت؛  گفـــت: یکـــی از مســـرات زندگـــی،  اســـتاد فلســـفه دانشـــگاه تبریـــز 
ـــا در اصـــل مســـرت بخش ترین  ـــاد خوشـــایند نباشـــد ام ـــد ایـــن عمـــل شـــاید در ظاهـــر زی هرچن

کشـــف حقیقـــت و معنـــای اشـــیاء مـــی باشـــد. چیـــز در زندگـــی انســـان 
گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز، محمـــود نوالـــی در آییـــن  بـــه 
گفـــت:  کامـــوز در تـــاالر شـــهید شـــایانمهر دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز  رونمایـــی از نشـــریه یا
کـــه همـــه  انســـان تنهـــا دارای یـــک بعـــد نیســـت بلکـــه دارای ســـه بعـــد، “تجربـــه” آن چیـــزی 
کـــه در دل مـــی تابـــد و تبدیـــل بـــه اعتقـــاد  کننـــد، “ایمـــان” همـــان نـــوری  مـــی تواننـــد تجربـــه 
کـــه معنـــای آن  خـــرد مـــی شـــود و در هـــر شـــخص متفـــاوت اســـت و همچنیـــن بعـــد “هنـــر” 
کام مـــوزون  کـــرد: شـــعر یـــک  خلـــق زیبایـــی و اثـــر اســـت. وی در خصـــوص فلســـفه شـــعر ابـــراز 
ع، انســـان را از عـــادت هـــای معمـــول  اســـت و مـــی خواهـــد بـــا ارائـــه چیـــزی جدیـــد و متنـــو
کـــه نظـــم و ترتیـــب همیشـــه خـــوب اســـت امـــا در  کنـــد و همچنیـــن شـــاهدیم  ج  خویـــش خـــار
کـــرده و متـــن را زیبـــا می کنـــد. اســـتاد فلســـفه دانشـــگاه تبریـــز  ع ایجـــاد  شـــعر، بی ترتیبـــی تنـــو
گفـــت: در ایـــن جهـــان همـــه چیـــز در حـــال تغییـــر اســـت و انســـان نیـــز همـــواره شـــاهد دگرگونـــی 
ــی  ــه از زندگـ ــود را در یـــک جنبـ ــد خـ ــان نبایـ ــن انسـ ــار خویـــش اســـت، بنابرایـ ــاالت و رفتـ حـ
کنـــد؛ زیـــرا ظرفیـــت و تـــوان آدمـــی بســـیار زیـــاد اســـت. وی افـــزود: خداونـــد، انســـان  محـــدود 
کنـــد  گـــر انســـان تـــاش  کـــرده اســـت و ا را از لحـــاظ ظرفیـــت و توانایی هـــا هماننـــد خـــود خلـــق 
کـــه مـــی خواهـــد برســـد و همچنیـــن انســـان بایـــد “مـــن” درونـــی خـــود  می توانـــد بـــه هـــر آنچـــه 
گفـــت: انســـان  کنـــد. وی  کنـــد تـــا بتوانـــد راه خویـــش را بـــه ســـوی هســـتی پیـــدا  کنتـــرل  را 
در بطـــن روابـــط قـــرار دارد و همـــه ی عوامـــل موجـــود بـــر روی وی تاثیـــر می گذارنـــد و ایـــن 
کنـــد در میـــان تمامـــی ایـــن عوامـــل و تفـــاوت هـــا، راه خـــود  کـــه بایـــد تـــاش  انســـان اســـت 
کـــردن در میـــان جبـــر، اززشـــمند و خاقانـــه  کنـــد و همچنیـــن توانایـــی آزادی پیـــدا  را پیـــدا 
گـــر از دالیـــل خـــود  کـــرد: انســـان بـــرای هـــر رفتـــارش دلیـــل دارد و ا خواهـــد بـــود. نوالـــی عنـــوان 
مطلـــع باشـــد یعنـــی فلســـفه رفتـــارش را می دانـــد و همچنیـــن ایـــن دیـــدگاه و نگـــرش افـــراد 

کننـــد.  ـــا تصـــور  ـــا نازیب ـــا ی کـــه ســـبب میشـــود چیـــزی را زیب اســـت 
گفـــت: نشـــریه  کامـــوز در آییـــن رونمایـــی از ایـــن نشـــریه  حمیدرضـــا رســـتمی، ســـردبیر نشـــریه یا
ــز بـــه چـــاپ  کـــه دومیـــن شـــماره آن نیـ کـــرده اســـت  کار خـــود را بـــه تازگـــی شـــروع  ــوز  کامـ یا
ـــی  ـــای ادب ـــته ه ـــا و نوش ـــث ه ـــا و بح ـــه ه ـــه هنری،مصاحب ـــه زمین ـــریه در س ـــن نش ـــید، ای رس
کـــرد: بخـــش اول ایـــن نشـــریه شـــامل معرفـــی بخـــش هـــای  کنـــد. وی عنـــوان  فعالیـــت مـــی 
کـــم و بیـــش بایـــد از آنهـــا مطلـــع باشـــند. و بخـــش دوم  کـــه دانشـــجویان  کـــه  هنـــری اســـت 

کـــه میتواننـــد بـــرای دانشـــجویان الگـــو باشـــند و همچنیـــن بخـــش  کســـانی اســـت  شـــامل： مصاحبـــه از 
ســـوم ایـــن نشـــریه شـــامل دلنوشـــته هـــا و آثـــار دانشـــجویان اســـت.  رســـتمی افـــزود: در همیـــن شـــماره 
گنجـــوی را بـــه صـــورت ســـاده و قابـــل درک ارائـــه  کامـــوز یـــک پیکـــر از هفـــت پیکـــر نظامـــی  از نشـــریه با
ـــه افزایـــش  ـــدی روب کامـــوز فعالیـــت ایـــن نشـــریه رون ـــا شـــناخته شـــدن نشـــریه یا ـــم ب ـــد داری ـــم و امی داده ای
ـــه  ـــی خـــود را ب ـــب ادب ـــا دلنوشـــته هـــا و مطال ـــان ســـخنانش از حضـــار خواســـت ت داشـــته باشـــد. وی در پای
ـــا در شـــماره هـــای بعـــدی نشـــریه  پســـت الکترونیکـــی”  yakamozmag@gmail.com” ارســـال نماینـــد ت
کـــه در تـــاالر شـــهید  کامـــوز  گـــزارش؛ در آییـــن رونمایـــی از نشـــریه یا کامـــوز بـــه چـــاپ برســـد. براســـاس ایـــن  یا
شـــایانمهر دانشـــکده پزشـــکی برگـــزار شـــد، جوایـــزی بـــه مدیـــر مســـئول نشـــریه، فائـــزه رزقیـــان و اســـتاد 

ـــی اهـــدا شـــد. فلســـفه ی دانشـــگاه تبریـــز، محمـــود نوال
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حماســه  بزرگداشــت   همایــش 
میثــاق  و  بصیــرت  روز  دی،   9
بــا والیــت در دانشــگاه تبریــز  امــت 
برگــزار شــد   نماینــده ولــی فقیــه در 
مراســم  ایــن  در  شــرقی  آذربایجــان 
بــا اشــاره بــه دســتاوردهای داخلــی 
دی   9 بــزگ  حماســه  خارجــی  و 
اســتحکام  افزایــش  گفــت:  مــاه 
ایــران،  اســامی  نظــام  اقتــدار  و 
ــان بیــداری  تحــرک بخشــی بــه جری
اســامی در منطقــه و حفــظ و تثبیــت 
اســامی  نظــام  سیاســی  اســتقال 
ایــران از جمله دســتاوردهای داخلی 
ــود  و خارجــی ایــن حماســه عظیــم ب
گفــت حماســه  کــه در واقــع مــی تــوان 
کســینه  را وا 9 دی، نظــام اســامی 
بــه  از چهــره خائنــان  نقــاب  و  کــرد 
کنــار رفــت.  آیــت  انقــاب اســامی 
شبســتری  مجتهــد  محســن  اهلل 
دی   9 حماســه  بــزرگ  همایــش  در 
در تــاالر وحــدت دانشــگاه تبریــز بــا 
موفــق   88 فتنــه  گــر  اینکــه  ا بیــان 
مــی شــد امریــکا امــروز بــه داعشــی 
گفــت:  اســتکبار  هــا نیــازی نداشــت، 
جهانــی فتنــه 88 را بــرای برانــدازی 
نظــام اســامی ایــران بــه راه انداخــت 
کــه  و مــدارک زنــده ای وجــود دارد 
هــای  رســانه  عاشــورا  روز  از  قبــل 
ک  غربــی و بیگانــه از حادثــه اســفنا
بــه  حرمــت  هتــک  و  عاشــورا  روز 
مــی  خبــر  عــزاداری  هــای  خیمــه 
ــس از  ــان اینکــه پ ــا بی ــد.  وی ب دادن
کشــور،  ــوا و آشــوب در  هشــت مــاه بل
نظــام اســامی در آســتانه برانــدازی 
تنهــا  افــزود:  بــود،  گرفتــه  قــرار 
کــه مــی توانســت  بصیــرت مــردم بــود 
کــرده و نظــام اســامی  قائلــه را ختــم 
کنــد.  وی  تثبیــت  دیگــر  بــار  را 
کــرد: حضــور سرنوشــت ســاز  کیــد  تا
محکمــی  دلیــل  روز  ایــن  در  مــردم 
بــر مانــدگاری حماســه 9 دی اســت 
در واقــع در 9 دی بــا بصیــرت مــردم 
،کشــور از خطــر بزرگــی نجــات پیــدا 
ــی فقیــه در اســتان  کــرد. نماینــده ول
کــرد: حماســه 9 دی رفراندوم  کیــد  تا
کــه مــردم بــا حضــور خــود از  ملــی بــود 
کردنــد و بــه  نظــام و رهبــری دفــاع 
کــه خواهــان  کردنــد  جهانیــان ثابــت 
گفــت:  نظــام اســامی هســتند.  وی 
توطئــه هــای دشــمنان تمــام شــدنی 
کــه هنــوز مرکــب  نیســت و شــاهدیم 
ــکا  ــت آمری ــده اس ــک نش ــام خش برج
کــرده اســت.  نقــض برجــام را آغــاز 

کیــد   آیــت اهلل مجتهــد شبســتری تا
و  هــا  ثــروت  کــردن  بایکــوت  کــرد: 
هــم  و  ایــران  ملــی  هــای  بودجــه 
پاســداران  ســپاه  تحریــم  چنیــن 
انقــاب اســامی از جملــه اقدامــات 
از  نشــان  کــه  اســت  آمریــکا  دیگــر 
ــان اســت،  نقــض برجــام از ســوی آن
سیاســت  نیســت  حاضــر  آمریــکا 
بگــذارد  کنــار  را  هویــج  و  چمــاق 
بــودن  همیشــگی  بیانگــر  ایــن  و 
ایــران  ملــت  بــا  آمریــکا  خصومــت 
در  فقیــه  ولــی  اســت.  نماینــده 
آســتانه  در  اینکــه  بیــان  بــا  اســتان 
قــرار  ســازی  سرنوشــت  انتخابــات 
مترصــد  دشــمن  گفــت:  داریــم، 
کــه آیــا مــردم بــا شــور و  ایــن اســت 
مــی  شــرکت  انتخابــات  در  شــوق 
ــه حــول و قــوه الهــی  ــه و ب ــا ن کننــد ی
بــا  مــردم  دیــد  خواهــد  اســتکبار 
بصیــرت ایــران هــم چــون همیشــه 
پرشــور در انتخابــات حاضــر شــده و 
ــب  ــوی قل ــه س ــری ب ــود تی ــا رای خ ب
گرفــت. وی  دشــمن نشــانه خواهنــد 
افــزود: مــردم بایــد عــاوه بــر شــرکت 
گاهانــه  آ بــه صــورت  انتخابــات  در 
ــدای مــورد نظــر خــود رای  کاندی ــه  ب
ایــن  گاهانــه در  دهنــد و انتخــاب آ
اســت  مهــم  بســیار  کشــور  شــرایط 
کــه  شــوند  انتخــاب  بایــد  افــرادی 
متعهــد بــه نظــام اســامی و بــا ایمــان 
ــه اســام و نظــام  ــد ب هســتند و پایبن
انقابنــد. وی  رهبــری  و  اســامی 
ادامــه داد: القــای شــبهات از ســوی 
ایــن  و  اســت  شــده  زیــاد  دشــمن 
دانشــگاه  و  حــوزه  اســاتید  وظیفــه 
کنــد تــا ایــن  را بســیار ســنگین مــی 
را  مــردم  و  شناســایی  را  شــبهات 
گاه  آ دشــمنان  حیلــه  بــه  نســبت 
نمایند. آیــت اهلل مجتهــد شبســتری 
بــر لــزوم اتحــاد ملــت ایــران اشــاره 
قطبــی  دو  اجــازه  گفــت:  و  کــرد 
اســتفاده  ســو  بــه  را  کشــور   کــردن 
زیــر  در  بایــد  همــه  و  ندهیــم  گــران 
و  وحــدت  بــا  فقیــه  والیــت  پرچــم 
انســجام هــر چنــد بــا ســایق سیاســی 
شــرکت  انتخابــات  در  متفــاوت 
کــرد:  خاطرنشــان  نماییــم.وی 
نبایــد اختــاف ســایق سیاســی بــه 
از  کاندیداهــا  و  شــود  ختــم  ع  تنــاز
کننــد  خــودداری  یکدیگــر  تخریــب 
کننــد  عمــل  ایــن  خــاف  گــر  ا کــه 
کشــور و نظــام محســوب  خائــن بــه 
تبریــز  دانشــگاه  می شــوند. رییس 

گفــت: دشــمن  نیــز در ایــن مراســم 
انتخابــات 88  از  پــس  در روزهــای 
مــردم ســاالری دینــی را مــورد هجمــه 
دســته بندی های  کــه  داد  قــرار 
نادرســت در داخــل موجــب درگیــری 
کشــور  بــرای  زیــادی  مخاطــرات  و 
در  پورمحمــدی  شــد. محمدرضا 
در  دی   9 حماســه  بــزرگ  همایــش 
گفــت:  تــاالر وحــدت دانشــگاه تبریــز 
ــن  ــر ای ــران ب ــب نظ ــیاری از صاح بس
گفتمــان  کــه انقــاب اســامی  باورنــد 
کــه ایــن  نوینــی را پدیــد آورده اســت 
امــر بــه دلیــل ایجــاد نظــام ارزشــی 
کــه ایــران اســامی  فرهنگــی اســت 
ملــل  ســایر  از  تــر  متفــاوت  حتــی  را 
افــزود:  اســت. وی  کــرده  اســامی 
فاصلــه  ایجــاد  بــرای  ســلطه  نظــام 
بیــن ملــت و نظــام اســامی ایــران، 
هویــت  جملــه  از  را  نظــام  ابعــاد 
فرهنگــی و جذابیــت الگوی سیاســی 
مــورد تهاجــم قــرار داده اســت. وی 
اســامی  انقــاب  تاریــخ  داد:  ادامــه 
گواهــی  کنــون  تا آغــاز  از  ایــران 
بــه  غربــی  هــای  دولــت  دهــد  مــی 
خصــوص آمریــکا تمــام روش هــای 
برانــدازی ســخت از جملــه شــورش، 
تجربــه  را  نظامــی  جنــگ  و  کودتــا 
مــردم  ایســتادگی  امــا  انــد  کــرده 
ــه  ــتکبر را ب ــای مس ــدرت ه ــران، ق ای
کــه اســتفاده از  ایــن واقعیــت رســاند 

گزینــه نظامــی و ســخت نمی توانــد 
کارآمــد  ــران  ــر ایمــان مــردم ای در براب
باشــد.  پورمحمــدی بــا بیــان اینکــه 
دشــمن پــس از شکســت در جنــگ 
رویکــرد  آن  بــه  اعتــراف  و  ســخت 
کیــد  گرفــت، تا جدیــدی را در پیــش 
کــرد: دشــمن در قالــب روش هــای 
پیــش  در  را  خــود  اهــداف  نــرم، 
نیــز  اخیــر  ســال های  در  و  گرفــت 
ملــی  قــرار دادن وحــدت  بــا هــدف 
را  خــود  رویکــرد  ایــن  انتخابــات  و 
افــزود:  اســت.  وی  کــرده  دنبــال 
اشــتباهات  و  دشــمن  از  غفلــت 
هــای  حزب بنــدی  و  خــواص 
نادرســت در داخــل، مســیر را بــرای 
کرد.    مــوج ســواری بیگانگان آمــاده 
گفتــه  بــه  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
هوشــیاری  رهبــری  معظــم  مقــام 
مــردم ایــران در 8 و 9 دی مــاه 88 
باعــث برچیــده شــدن ایــن توطئــه 
اســاتید  بســیج  رئیــس  شــد.   هــا 
اســتان آذربایجان شــرقی نیــز در ایــن 
تاثیرگــذاری  کــرد:  اظهــار  همایــش 
برهــه  در  تبریــز  مــردم  عمیــق 
غیــر  ایــران  تاریــخ  حســاس  هــای 
کــه یکــی از ایــن  قابــل انــکار اســت 
مــردم  موقــع  بــه  حضــور  تاثیــرات، 
تبریــز در صحنــه در هشــتم دی مــاه 
کــردن جنجال هــای  88 و محکــوم 
بــود.    انتخابــات  از  بعــد  خیابانــی 

اورنگــی  مســلم  پاســدار  ســرهنگ 
انقــاب  دشــمنان  همــه  افــزود: 
آنــان  داخلــی  مــزدوران  و  اســامی 
ح  تهمــت تقلــب در انتخابــات را مطر
ــز بیــدار چــون همیشــه  ــد و تبری کردن
گــران  فتنــه  ایــن  از  ای  ذره  حتــی 
کــرد:  کیــد  تا نکــرد.  وی  حمایــت 
گاهــی مــردم آذربایجــان و حضــور  آ
شــاخص  هــای  چهــره  عمارگونــه 
اســتان در صحنــه اجتماعــی موجــب 
بــرای همــراه  امیــد دشــمن  تــا  شــد 
خــود  بــا  دیــار  ایــن  مــردم  ســاختن 
نــا امیــد شــود.  اورنگــی ادامــه داد: 
تبریــز  مــردم  خودجــوش  حرکــت 
و پیگیــری آن در 9  مــاه  در 8 دی 
فتنه هــای  کشــور  سراســر  در  دی 
اســامی  انقــاب  علیــه  دشــمنان 
دیگــر  بــار  تبریــز  مــردم  و  برچیــد  را 
دادنــد نشــان  را  خــود   والیتمــداری 

اســاتید  بســیج  ســازمان   رییــس 
مــردم  اینکــه  بیــان  بــا  اســتان 
سیاســی  غ  بلــو بــا  آذربایجــان 
عکــس العمــل مناســب و ســنجیده 
بایــد  و  دادنــد  نشــان  خــود  از  ای 
 ،88 دی   8 حماســه  کــه  گفــت 
بــود.  وی  دیگــری  بهمــن   29
مــردم  عاشــورایی  حضــور  افــزود: 
تاریــخ  در  عطفــی  نقطــه  دی   9 در 
پرافتخــاری  زریــن  بــرگ  و  انقــاب 
اســت.   اســامی  ایــران  تاریــخ   در 

همایش بزرگداشت حماسه 9 
دی در دانشگاه تبریز برگزار شد 

62

ی 
ها

داد
روی

 و 
ــار

ـــــــ
خبـ

ا
94

ن 
ستا

زم

63

ی 
اخبــــــــــار و رویدادها

ستان 94
زم

دوره جدید-شماره سوم - زمستان 94دوره جدید-شماره سوم - زمستان 94



هــدف  بــا  عاشــق  بــاالن  ســبک  همایــش 
بزرگداشــت شــهدای دانشــجو در دانشــگاه 
گــزارش  علــوم پزشــکی تبریــز برگــزار شــد.  بــه 
پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  عمومــی  روابــط 
تبریــز،  رئیــس دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز  
در ایــن همایــش اظهــار کــرد: از روزی که وارد 
دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز شــدیم، یکــی 
کــه همیشــه بــرای مــا حضــوری  از شــهدایی 
کــه تجلی  زنــده داشــت شــهید شــایانمهر بــود 

اراده ی یــک دانشــجوی مســلمان بــود.
ــا بیــان اینکــه  دکترمحمــد حســین صومــی ب
راه شــهادت بســته نشــده اســت، گفــت: یــک 
روز شــهید شــایانمهر و امــروز شــهید نمــر! مــی 
کــه عرصــه تقابــل جبهــه حــق و باطل  بینیــم 
همیشــه بــه روی طالبان شــهادت باز اســت. 
کشــور مــا همــواره در  کــرد:  وی خاطرنشــان 
معــرض تهاجمــات نظامــی و غیــر نظامــی 
بــوده اســت و ایــن وظیفــه ما را در پاسداشــت 
تــر  ســنگین  هایمــان  ارزش  و  هــا  آرمــان 
بــه  همیشــه  کــرد:  اضافــه  وی  کنــد.  مــی 
کــه در قبــال خــون هــای بــه ناحــق  وظایفــی 
کــرده و نبایــد  ریختــه شــده ی داریــم رجــوع 
بکنیــم.  کوتاهــی  شــهدا  راه  پاسداشــت  در 
دکترصومــی یــادآور شــد: مــادران شــهدا ســهم 
ــد و  بزرگــی در تربیــت فرزندانشــان داشــته ان
مــا امنیــت و آســایش خــود را مدیــون آنهــا 

هســتیم. وی بــا بیــان اینکــه امیــدوارم در قبــال شــهدا خائــن نباشــیم، 
گفــت: شــاید توفیــق الهــی شــامل حــال مــا نگــردد و توفیــق خادمــی برای 
شــهدا را کســب نکنیــم، ولــی بایــد ســعی کنیــم خائــن به شــهدا نباشــیم. 
وی یــادآور شــد: از ســال 59 تــا روز هــای آخــر جنــگ دانشــگاه هــای 
علــوم پزشــکی رزمنــدگان را تنهــا نگذاشــتند و هــم اینــک الزم اســت در 

ایــن جمــع هــای دانشــگاهی یــاد شــهدا حفــظ شــود.
مــادر شــهید شــایانمهر نیــز در ایــن مراســم بــا اشــاره بــه ســجایای اخاقــی 
کســب معلومــات علمــی در  کنــار  گفــت: فرزنــد مــن در  فرزنــد شــهیدش 
صحنــه دفــاع مقــدس نیــز بــه ایفــای نقــش مــی پرداخــت و در ایــن راه 
کوشــا بــود. وی خطــاب بــه دانشــجویان دانشــگاه علــوم پزشــکی گفــت: 
کنــار تحصیــل،  کــه در  توصیــه ی مــن بــه شــما دانشــجویان ایــن اســت 
ــی  ــردن از معاص ک ــا دوری  ــید و ب ــته باش ــر داش ــال را در نظ ــد متع خداون

پیــرو رهبــر معظــم انقــاب باشــید.
 مســئول نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری دانشــگاه علــوم پزشــکی 

تبریــز نیــز در ایــن همایــش بــا اشــاره بــه 
آیــه 169 ســوره آل عمــران گفــت: ایــن آیه 
کــه  کنــد  مقامــی بــرای شــهدا تعریــف مــی 
در حیطــه درک بشــری نیســت ولــی مــی 
کــه مقــام “عنــد ربهــم  تــوان تصــور نمــود 
یرزقــون” مقــام باالیــی اســت.  حجــت 
داد:  ادامــه  خیــری،  یوســف  االســام 
ــه پیامبــر)ص(  ــاع مقــدس ن شــهدای دف
دیــده بودنــد و نــه امــام معصــوم را درک 
کــرده انــد، تنهــا بــا رهبــری نایــب عــام 
دســت  بــه  را  جایگاهــی  چنــان  امــام 
بــا  کــرد:  خاطرنشــان  انــد.  وی  آورده 
یــاد  هایــی  همایــش  چنیــن  برگــزاری 
گرامــی داشــته و بــا  شــهدای دانشــجو را 
ــا  ــم پ شــهدا و امــام شــهدا عهــد مــی بندی
بــا  آنهــا بگذاریــم.   وی  پــای  در جــای 
ــه شــهادت شــیخ نمــر توســط آل  اشــاره ب
گفــت: برکــت خــون شــهدای مــا  ســعود، 
پیــروزی نظــام جمهــوری اســامی ایــران 
را تضمیــن کــرد و عربســتان ســعودی باید 
کــه خــون  منتظــر انتقــام الهــی باشــد چــرا 
دانشــمندان بــی گنــاه پایمــال نمی شــود. 
بــاالن  ســبک  همایــش  اســت؛  گفتنــی 
شــهدای  بزرگداشــت  هــدف  بــا  عاشــق 
شــایانمهر  شــهید  تــاالر  در  دانشــجو 
دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز برگــزار و در 
حاشــیه ایــن مراســم از تندیــس شــهید محمــد شــایانمهر، رونمایــی شــد.
شــهید محمــد شــایان مهر در ســال 1343 در شــهر تهــران بــه دنیــا 
آمد.تحصیــالت مقدماتــی را در زادگاه خــود بــه پایــان رســاند در آزمــون 
سراســری ســال 1362 در رشــته پزشــکی دانشــگاه تبریــز پذیرفتــه شــد. 
دوره ی دبیرســتان وی بــا انقــالب اســالمی بــه رهبــری امــام خمینــی 
ره همزمــان بــوده اســت.وی بــه اتفــاق همکالســی هایــش در فعالیــت 
هــای انقالبــی حضــوری فعــال داشــت.بعد از پیــروزی انقــالب اســالمی 
در صحنــه هــای مختلــف بــه دفــاع از آرمانهــای انقالبــی پرداخــت.در 
ــان  ــف مدافع ــه ص ــی ب ــدن دوره ی نظام گذران ــد از  ــتان ،بع کردس ــه  غائل
کــو ملــه  احــزاب تجزیــه طلــب  بــا  و  کشــور پیوســت  ارضــی  تمامیــت 
بــا شــروع جنــگ تحمیلــی ،بارهــا درس و  نمــود.  و دموکــرات مبــارزه 
کــرده و در میادیــن نبــرد حضــور یافت.پــس از چنــد بــار  دانشــگاه را تــرک 
اعــزام بــه جبهــه و خلــق حماســه هــا در نهایــت در تاریــخ 20 دی 1365 

در منطقــه شــلمچه بــه شــهادت رســیدند. 

ریــل  کــرد:  کیــد  تا نیــز  عاشــورا  ســپاه  فرمانــده 
قــدرت  بــا  کشــور  درون  در  دشــمنان  گــذاری 
هــا  آمریکایــی  و  اســت  شــده  شــروع  تمــام 
و  ظاهــر  بــه  کــه  انــد  کــرده  تربیــت  را  افــرادی 
در شناســنامه آمریکایــی نیســتند امــا افــکاری 
را  آنــان  هــای  سیاســت  و  دارنــد  آنــان  مشــابه 
کننــد از ایــن رو بایــد بیــدار باشــیم و  دنبــال مــی 
کــه آمریــکا امــروز بــا چهــره ای دیگــر وارد  بدانیــم 
عرصــه شــده اســت. ســردار ســرتیپ پاســدارغام 
حماســه  بــزرگ  همایــش  در  کریمیــان  عســگر 
فتنــه  تبریــز  دانشــگاه  وحــدت  تــاالر  در  دی   9
بــه  دشــمن  فرهنگــی  تهاجــم  ماحصــل   88
کــرد: دشــمن  کیــد  ایــران اســامی دانســت و تا
کــوی دانشــگاه  ابتــدا در ســال 78 در جریــان 
ــا رزم را بــه  عملیاتــی تحــت عنــوان شناســایی ب
کــه عرصــه هنــوز بــرای  گذشــات ولــی دیــد  اجــرا 
کــه همــان  انجــام عملیــات نهایــی و یــک ســره 
ــام اســت فراهــم نشــده اســت. وی  ســرنگونی ن
ع،  افــزود: جبهــه اســتکبار در جلوگیــری از وقــو
کشــاندن انقــاب اســامی  تثبیــت و بــه انحــراف 
ایــران از جبهــه انقــاب اســامی شکســت هــای 

ســختی را متحمــل شــده اســت. 
وی افــزود: جبهــه اســتکبار در راســتای تضعیــف 
ســناریوهای  اســامی  انقــاب  برانــدازی  و 
جریــان  نظامــی،  حملــه  جملــه  از  مختلفــی 
ســازی، نبــرد نــرم و جنگ هوشــمندانه را ترتیب 
عبــرت  و  بصیــرت  بــا  ایــران  ملــت  امــا  دادنــد 
و  عاشــورایی  هــای  درس  و  تاریــخ  از  گرفتــن 
گونــه امــام خمینــی)ره( و  رهبــری هــای پیامبــر 
کردند.  رهبــری معظــم از همــه ایــن موانــع عبــور 
هــای  شــبیخون  بــا  افــزود:  کریمیــان  ســردار 
ــی و  فرهنگــی و اســتفاده از ظرفیــت هــای داخل
ــرای  ــا بســترهای الزم ب ــد ت کردن خارجــی تــاش 
کننــد. فرمانــده ســپاه  ایــن عملیــات را فراهــم 
یــا  افــرادی عمــدی و  اینکــه  بیــان  بــا  عاشــورا 
غیــر عمــدی در فتنــه 88 بــه حیثیــت و پرســتیژ 
ملــی ایــران اســامی آســیب هــای جــدی وارد 
گاهانــه  گاهانــه یــا ناآ گفــت: افــرادی آ کردنــد، 
کــه بــا خــون هــزاران شــهید تثبیــت  کشــوری  در 
شــده اســت، میــدان و عرصــه را بــرای تاختــن 
کردنــد و آیــا خیانتــی بزرگتــر از  دشــمنان آمــاده 
ــران  ــت ای ایــن وجــود دارد؟! وی ادامــه داد: مل
معظــم  مقــام  بیانــات  پیــرو  هوشــمندی  بــا 
رهبــری در 9 دی وارد صحنــه شــدند و بــار دیگــر 
تــداوم دشــمنی خــود بــا اســتکبا جهانــی را اعــام 
گسســتنی خــود بــا انقــاب و  کردنــد و میثــاق نا

امــام و رهبــری را بــه اثبــات رســاندند.
وی بــا بیــان اینکــه مــردم بــا بصیرت ایــران هرگز 
کید  زیــر بیــرق یزیدیــان زمــان نخواهند رفــت، تا
کــرد: پیشــرفت انقــاب اســامی بــه یــک رونــد 
تبدیــل شــده اســت و الگــوی انقــاب اســامی 
 بــه عنــوان مــدل در جهــان صــادر شــده اســت

گفــت: نقشــه راه اصلــی را مقــام  کریمیــان  ســردار 
کــرده انــد و مــا نیــز بایــد  معظــم رهبــری ترســیم 
وحــدت  بــا  و  رهبــری  منویــات  از  اطاعــت  بــا 
برابــر  در  دوگانگــی  از  جلوگیــری  و  انســجام  و 

نماییــم. ایســتادگی  دشــمنان 

  ...ادامه از صفحه قبل 

همایش سبک باالن عاشق در دانشگاه برگزار شد
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راه اندازی اتاق ضبط آکوستیک دانشگاه علوم پزشکی تبریز
کارکنــان مرکــز مطالعــات و حمایتهــای مــادی و معنــوی ریاســت محتــرم دانشــگاه ، بــه منظــور ترویــج آمــوزش مجــازی در دانشــگاه ، اتــاق  بــا حمــد و ســپاس الهــی و بــا همــت مدیریــت و 
باشــد.  مــی  بــرداری  بهــره  آمــاده  و  گردیــد  و نصــب  پشــمینه طراحــی  پزشــکی مســتقر در ســاختمان  علــوم  آمــوزش  توســعه  و  مرکــز مطالعــات  در  الکترونیکــی  کوســتیک محتواهــای  آ ضبــط 
بــه واحــد آمــوزش مجــازی دانشــگاه  بــا مراجعــه حضــوری  بــه منظــور تولیــد محتــوای الکترونیکــی دارنــد مــی تواننــد  بــه ضبــط صــدا  کــه تمایــل  کلیــه اعضــای محتــرم هیــات علمــی  لــذا 
مســتقر در مرکــز مطالعــات و توســعه آمــوزش علــوم پزشــکی و یــا تمــاس تلفنــی بــا شــماره 04133362700 داخلــی 283 و 300 هماهنگــی هــای الزم جهــت ضبــط محتــوا را انجــام دهنــد.

اتمام پروژه سالمت روان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز
گــزارش ایــوب اندبیلــی مســئول روابــط عمومــی معاونــت دانشــجوئی و فرهنگــی بــا توجــه بــه دســتورالعمل  پــروژه ســامت روان دانشــجویان دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز بــه اتمــام رســید.        بــه 
کارشناســان اداره  وزارت بهداشــت و درمــان و آمــوزش پزشــکی پــروژه پایــش ســامت روان دانشــجویان جدیدالــورود از اواســط مهــر امســال بــا همــکاری معاونــت دانشــجوئی ، معاونــت آموزشــی و 
ــس ارس در مقاطــع   ــراب ، پردی ــز ، س ــکی تبری ــوم پزش ــگاه عل ــورود دانش ــد ال ــت ســامت روان دانشــجویان جدی ــزار تس ــش از ه ــا اخــذ بی ــد خــورد و در مورخــه 94/8/22 ب کلی ــاوره دانشــجویی  مش
کــه شــامل دانشــجویان تمامــی ورودیهــا  کــه فــاز دوم  کارشناســی ،کارشناســی ارشــد و PHD دکتــرای حرفــه ای و رزیــد نــت هــای بخشــهای مختلــف بیمارســتانی  بــه اتمــام رســید. الزم بــه ذکــر اســت 

می شــود، بعــداز آنالیــز تســت هــا در وزارتخانــه و اعــام دانشــجویان آســیب پذیــر بــرای اقدامــات درمانــی ، توانبخشــی و پیشــگیری هــای احتمالــی ، اجرائــی  مــی شــود.

سوال رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز 
از رئیس جمهور محبوب
کارکنــان و اســاتید و دانشــجویان و مدیــران دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز همــراه بــا خانــواده  حضــور پرتعــداد  و حماســی 
کــه بــار دیگــر پیــروی  هایشــان در راه پیمایــی پــر شــور 22 بهمــن امســال نشــانه بــارزی از همدلــی خانــواده دانشــگاه بــود 

و تعهــد بــه آرمانهــای شــهدا و امــام راحــل و رهبرمعظــم انقــاب را بــه اثبــات رســاندند.
کــه توســط بســیج  دکتــر محمدحســین صومــی رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز در طومــار ســوال از رئیــس جمهــور 

گذاشــته شــده بــود نوشــت : دانشــجویی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز در مســیر راهپیمایــی 
بسمه تعالی 

جناب آقای روحانی 
کــه خســته از تــاش هــای روزانــه در جهــت حــل مشــکات مــردم بــا بیانــات مغرضــان مواجــه میشــوی چــه  باســام  آنزمــان 

کار می کنــی ؟
محمدحسین صومی 94/11/22
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تشکیل  کانون اخالق حرفه ای در  
دانشــگاه علوم پزشکی تبریــــــز

کیــد معاونــت فرهنگــی و دانشــجویی وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی؛  »کانــون اخــاق حرفــه  در راســتای تا
کانونهــای دانشــجویی این  کانــون در دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز، تعــداد  ای« دانشــگاه تاســیس شــد. بــا تشــکیل ایــن 
کانونهــای دانشــجویی نقــش بســیار مهمــی در اســتعدادیابی،  کــه  کانــون فعــال رســید.  بدیهــی اســت  دانشــگاه بــه 20 
کانونهــای  کننــد. در ایــن راســتا  جــذب و بکارگیــری دانشــجویان در جهــت سیاســتهای فرهنگــی دانشــگاهها ایفــا مــی 
دانشــجویی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز، در آبــان مــاه ســال جــاری »هفتــه فرهنگــی دانشــگاه« را بــا شــرکت 4000 نفــر 
کــه ایــن امــر، حرکــت بدیــع و اثرگــذاری را در ســابقه فعالیتهــای فرهنگــی دانشــگاه  از دانشــجویان دانشــگاه برگــزار کردنــد، 
گــردد. الزم  کانــون بخشــی از مشــکات دانشــگاهها در حــوزه اخــاق حرفــه ای مرتفــع  رقــم زد. امیــد اســت بــا تشــکیل ایــن 
کانــون در بخــش فلســفه پزشــکی المپیــاد علمــی دانشــجویان  کــه دو نفــر از اعضــای هیئــت موســس ایــن  بــه ذکــر اســت 

کــرده بودنــد. کشــور، مــدال طــا و نقــره را از آن خــود  سراســر 
کانون یاد شده عبارتند از : بخشی از اهداف 

کردن اجرای اصول علمی پزشکی با ارزشهای انسانی و اسامی	  منطبق 
گاهی های دانشجویان در اجرای مبانی صیانت از حقوق بیماران	  ارتقاء آموزش و آ
گاه ســازی همگانــی از حقــوق و مســئولیت هــای اجتماعــی خــود و اســتفاده از ظرفیــت محیــط هــای ارائــه مراقبــت 	  آ

هــای ســامت بــرای رشــد معنویــت و اخــاق اســامی در جامعــه درمانــی
ایجاد زمینه و بستر مناسب برای بروز استعداد ، خاقیت و شکوفایی فرهنگی دانشجویان در زمینه اخاق حرفه ای	 

برگزاری مناظره دانشجویی با موضوع
 “ انتخابات، فرصت ها و تهدیدها” در دانشگاه علوم پزشکی تبریز

ــی  ــی آزاد اندیش ــد.  کرس ــزار ش ــز برگ ــکی تبری ــوم پزش ــگاه عل ــایانمهر دانش ــهید ش ــاالر ش ــات در ت ــب در انتخاب ــت تقل ــا محوری ــا” ب ــا و تهدیده ــت ه ــات، فرص ع “انتخاب ــو ــا موض ــجویی ب ــره دانش مناظ
گســترده فعالیــن سیاســی و فرهنگــی در تــاالر شــهید شــایانمهر دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز برگــزار  ع “ انتخابــات، فرصــت هــا و تهدیدهــا” در دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز و بــا حضــور  بــا موضــو
کثــری در انتخابــات پیــش روی  کمــک بــه تشــویق در راســتای حضــور حدا کرســی آزاد اندیشــی و مناظــره دانشــجویی، هــدف از برگــزاری ایــن مناظــره را  شــد. حمیــد راســتی، مســئول برگــزاری ایــن 
ع اصلــی ایــن دوره از مناظــره دانشــجویی  کننــده، موضــو گــروه هــای مناظــره  مجلــس شــورای اســامی و خبــرگان رهبــری دانســت.  وی ادامــه داد: بــر اســاس توافــق و هماهنگــی بعمــل آمــده بــا 
گــروه معــارف اســامی دانشــگاه تبریــز و فعــال سیاســی- دانشــگاهی مســئولیت داوری ایــن مناظــره دانشــجویی  بررســی امــکان تقلــب در انتخابــات نظــام اســامی اســت. دکتــر بهــروز، مدیــر 
را بــه عهــده داشــت. ایــن مناظــره دانشــجویی بــا حضــور دو تیــم دو نفــره از دانشــجویان و در قالــب دو فرصــت 15 دقیقــه ای بــرای هــر تیــم برگــزار شــد و طرفیــن بــه بیــان دیدگاه  هــا و نکتــه 
ح ســوال و بیــان نکتــه نظــرات خــود پرداختنــد. گفتنــی اســت تعــدادی از دانشــجویان در ایــن برنامــه در قالــب تریبــون آزاد نیــز بــه طــر ع مناظــره پرداختنــد.   نظــرات خــود در ارتبــاط  بــا مضــو
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رتبه نخست دانشگاه علوم پزشکی تبریز در جشنواره فرهنگی هنری وزارت بهداشت

مدیــر امــور فرهنگــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز بــا اشــاره بــه 
ــوم پزشــکی در عرصــه فرهنگــی در  موفقیــت هــای دانشــگاه عل
کســب  گفــت: دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز موفــق بــه  ســال 94 
رتبه اول جشــنواره نشــریات دانشجویی کشور در میان دانشگاه 
کل دانشــگاه هــای  هــای وزارت بهداشــت و رتبــه دوم در میــان 
وزارت علــوم و بهداشــت شــد و در جشــنواره فرهنگــی و هنــری 
وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی که یکــی از بزرگتریــن 
کشــور اســت، رتبــه  رویدادهــای فرهنگــی در حــوزه دانشــجویی 
کــرده و مــورد تقدیــر وزیــر قــرار گرفــت، فعالیت هــای  اول را کســب 
دانشــگاه ها  ســایر  بــرای  الگویــی  عنــوان  بــه  دانشــگاه  ایــن 
معرفــی شــد. محمــود فیضــی  بــا بیــان اینکــه مدیریــت امــور 
فرهنگــی زیــر مجموعــه حــوزه معاونــت فرهنگــی و دانشــجویی 
گفــت: ســال 94 یکــی از پرکارتریــن ســال های  دانشــگاه اســت، 
دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز در حــوزه فرهنگــی بــود و مدیریــت 
از  مالــی  منابــع  و  انســانی  نیــروی  لحاظ تعــداد  بــه  فرهنگــی 
کشــور عقب تــر اســت امــا بــه لحــاظ  دانشــگاه های تیــپ یــک 
توســعه فعالیت هــای روزافــزون جــزو دانشــگاه های پیشــرو در 

کشــور اســت.

توســـــــعه فرهنگی دانشــــــگاه جــــــزو مهم تریــــــــن 
اهــــداف و رویکردهــــــای مـــدیریت فرهنگی

وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ســال 94 توفیقــات زیــادی نصیــب 
دانشــگاه شــد، افــزود: ایــن توفیقــات محصــول برنامه ریزی هــا و 
زیــر ســاخت ها اســت و در طــول ســال های اخیــر توســعه فرهنگــی 
دانشــگاه جــزو مهم تریــن اهــداف و رویکردهــای مــا بــود،  علــی 
رغــم اینکــه دانشــگاه ها همیشــه از عــدم مشــارکت دانشــجویان 
گلــه می کننــد امــا در دانشــگاه علــوم  در فعالیت هــای فرهنگــی 
کــه زمینه هــا را بــرای مشــارکت  کردیــم  پزشــکی تبریــز تــاش 
کنیــم. وی ادامــه داد: ایــن  هــر چــه بیشــتر دانشــجویان فراهــم 
مهــم امــکان پذیــر نبــود مگــر اینکــه یــک فضــای اعتمــاد میــان 
کــه در طــول ســالیان اخیــر  دانشــجویان و دانشــگاه فراهــم شــود 
کردیــم و دانشــجویان از ایــن اعتمــاد از طریــق  شــرایط را فراهــم 
علــوم  دانشــگاه  کردنــد،  اســتقبال  دانشــجویی  فعالیت هــای 
کانــون فرهنگــی هنــری فعــال و بیــش از  پزشــکی تبریــز بــا 21 

70 نشــریه فعــال در راس دانشــگاه هــای علــوم پزشکی کشــور 
گرفتــه اســت. فیضــی بــا بیــان اینکــه بیــش از 500 فعالیــت  قــرار 
در طــول ســال 94 در بخــش هــای هنــری، سیاســی، فرهنگــی 
گرفــت،  و اجتماعــی در دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز انجــام 
ــا  ــد ت ــب ش ــا موج ــت فعالیت ه کیفی ــدد و  ــن تع ــرد: همی ک ــد  کی تا
دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز در عرصــه فعالیت هــای فرهنگــی 
کشــور انتخاب شــود. مدیــر امــور  بــه عنــوان دانشــگاه پیشــرو در 
فرهنگــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز، هزینــه هــای فرهنگی را 
گفــت: اثــرات ایــن  گــذاری بــرای آینــده دانســت و  نوعــی ســرمایه 
فعالیت هــا و فرهنگ ســازی ها در آینــده نزدیــک در جامعــه هویدا 
می شــود. وی بــا اشــاره بــه برنامــه جامــع نقشــه علمی ســامت 20 
ســاله کشــور گفت: ایجاد دانشــگاه های چند پتانسیلی آموزشی، 
پژوهشــی و فرهنگــی جــزو اهــداف ایــن برنامه اســت،  در گذشــته 
گرفتــه بــود  متاســفانه فعالیت هــای فرهنگــی در حاشــیه قــرار 
و آســیب های فرهنگــی اجتماعــی در قالــب ســطوح مختلــف 
گــر فرهنــگ در کنار ســایر  دانشــگاهی خــود را نشــان مــی داد ولــی ا
ابعــاد حرکــت کنــد حاصــل آن تربیت افراد رشــد یافته چند بعدی 
کــه عــاوه بــر رشــد علمــی در زمنیــه هــای فرهنگــی و  خواهــد بــود 
ــت.  ــد داش ــن خواهن گفت ــرای  ــی ب ــه حرف ــز در جامع ــی نی اجتماع

معرفی دانشگاه علوم پزشکی تبریز به عنوان دستگاه 
برتر در حوزه غنی سازی اوقات فراغت

و  فراغــت جوانــان  اوقــات  افــزود: در حــوزه غنــی ســازی  وی 
خانواده هــا دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز در ســطح اســتان بــه 
عنــوان دســتگاه برتــر انتخــاب و معرفــی شــد.  فیضــی در بخــش 
آزادی  مهــم  مبحــث  بــر  اشــاره  بــا  خــود  ســخنان  از  دیگــری 
عمــل دادن بــه دانشــجویان بــرای فعالیــت در تشــکل هــای 
کــرد: قشــر دانشــجو بــه عنــوان قشــر جویــای  دانشــجویی اظهــار 
کــه تحلیــل هــای موشــکافانه از مســائل دارنــد و بــه راحتــی  علــم 
کننــد  ــدام فضــا مــی تواننــد فعالیــت  ک ــه در  ک ــد  حــدس مــی زنن
کننــد شــرایط بــرای فعالیــت مهیــا اســت بــا تمــام  گــر احســاس  ، ا
کــه اســتعداد دانشــجویان مــا  قــدرت وارد عرصــه مــی شــوند چرا
در ایــن عرصــه فــوق العــاده اســت.  مدیــر فرهنگــی دانشــگاه 
علــوم پزشــکی تبریــز افــزود: بــاالی 60 درصــد دانشــجویان مــا 

هــای  فعالیــت  انجــام  خصــوص  در  بالفعــل  پتانســیل  دارای 
فرهنگــی هســتند و در بخــش هــای تصمیــم ســازی، تصمیــم 
گیــری و هــم در حــوزه اجــرا بایــد از هــم فکــری دانشــجویان 
را  شــده  بنــدی  قالــب  برنامه هــای  گــر  ا امــا  کنیــم،  اســتفاده 
خــوب  کیفیــت  بــا  برنامه هــا  کنیــم  دیکتــه  دانشــجویان  بــه 
برگــزار نمــی شــود. وی بــا بیــان اینکــه وجود فضــای اعتمــاد 
کــرد:  کیــد  بیــن دانشــجویان و دانشــگاه بســیار مهــم اســت، تا
و  یافتــه  عضویــت  دانشــجویی  تشــکل های  در  دانشــجویان 
ــی  ــورای فرهنگ ــاختار ش ــد، س ــی پردازن ــه م ــه برنام ــه ارائ ــود ب خ
کــه تصمیــم نهایی را در خصــوص اجرای  دانشــجویی دانشــگاه 
برنامــه هــای فرهنگــی در دانشــگاه مــی گیرنــد بــا فراغ بــال از این 
کننــد. وی در خصــوص برنامه هایــی  فعالیت هــا اســتقبال مــی 
کــه مدیریــت فرهنگــی دانشــگاه بــرای ســال آینــده تــدارک دیــده 
کــرد: چشــم انــداز حرکــت مــا بــر اســاس برنامــه پنــج  اســت، اظهــار 
ــا از  ــری برنامه ه ــک س ــت، ی ــده اس ــه ش ــه ارائ ک ــت  ــاله ای اس س
طریــق وزارت اعــام شــده اســت و یــک ســری هــم اختصاص بــه 
کلــی  دانشــگاه دارد، امــا مجمــوع برنامه هــا در جهــت اســتراتژی 
دانشــگاه  فرهنگــی  مدیــر  اســت.  دانشــگاه  فرهنگــی  توســعه 
علــوم پزشــکی تبریــز بــا اشــاره بــه برنامــه جامــع نقشــه علمــی 
چنــد  دانشــگاه های  ایجــاد  گفــت:  کشــور  ســاله   20 ســامت 
ایــن  اهــداف  آموزشــی، پژوهشــی و فرهنگــی جــزو  پتانســیلی 
گذشــته متاســفانه فعالیت هــای فرهنگــی در  برنامــه اســت،  در 
ــود و آســیب هــای فرهنگــی اجتماعــی در  گرفتــه ب ــرار  حاشــیه ق
گــر  قالــب ســطوح مختلــف دانشــگاهی خــود را نشــان مــی دهــد ا
کنــار ســایر ابعــاد حرکــت کنــد حاصل آن تربیــت افراد  فرهنــگ در 
کــه عــاوه بــر رشــد علمــی در  رشــد یافتــه چنــد بعــدی خواهــد بــود 
ــز در جامعــه حرفــی  زمنیــه هــای دیگــر فرهنگــی و اجتماعــی نی
کلــی  گفتــن خواهنــد داشــت. وی بــا اشــاره بــه اهــداف  بــرای 
مدیریــت فرهنگــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز بــرای ســال 
کــرد: ارتقــای ســرمایه اجتماعــی و فرهنگــی  آتــی خاطرنشــان 
دانشــگاه، توســعه ارتباطــات بیــن المللــی و فعالیــت هاتــی قرآنــی 
از جملــه مهــم تریــن اهــداف مدیریــت فرهنگــی بــرای ســال 
کمــک دانشــجویان بتوانیــم بهتــر از  ــا  آتی بــوده و امیــد اســت ب

ســال های اخیــر فعالیت هــای برتــری را عرضــه نماییــم.
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کسب رتبه اول هفتمین جشنواره فرهنگی و هنری دانشگاههای 
علوم پزشکی کشور توسط دانشگاه علوم پزشکی تبریز

بــه گــزارش روابــط عمومــی معاونــت دانشــجویی و فرهنگــی، دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز موفــق بــه کســب رتبه اول هفتمین جشــنواره فرهنگی و هنری دانشــگاههای علوم پزشــکی کشــور شــد. بر اســاس 
درخواست مدیریت امور فرهنگی و موافقت رییس دانشگاه علوم پزشکی تبریز؛ به منظور تجلیل از مقام آوران کشوری جشنواره هفتم، این عزیزان در قالب کاروانی به مشهد مقدس اعزام خواهند شد.
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اسامی برگزیدگان اولین جشنواره فرهنگی هنری
 کارکنان و اساتید دانشگاه علوم پزشکی تبریز

شکسته نستعلیق

کسب شدهنام مرکزنام  نام خانوادگیردیف مقام 

اولامورفرهنگیبهروز زینال زاده تبریزی1

دومپیراپزشکیمریم عباس زاده2

خط تحریری

کسب شدهنام مرکزنام  نام خانوادگیردیف مقام 

اولامورفرهنگیبهروز زینال زاده تبریزی1

دومامورفرهنگیمهدی محمدزاده2

کوهی3 سومامورفرهنگیزهرا 

چلیپا

کسب شدهنام مرکزنام  نام خانوادگیردیف مقام 

اولسازمان مرکزیغامعلی دایم امید1

دومامورفرهنگیبهروز زینال زاده تبریزی1

کوهی2 سومامورفرهنگیزهرا 

طراحی

کسب شدهنام مرکزنام  نام خانوادگیردیف مقام 

اولدانشکده پرستاریصدیقه شکری1

دومدانشکده پرستاریشهناز واحد2

سومبیمارستان شبسترلیا محبوبی3

شایسته تقدیربیمارستان شبسترسعیده تاریکی4

نقاشی

کسب شدهنام مرکزنام  نام خانوادگیردیف مقام 

اولدانشکده پرستاریشهناز واحد1

مرکز تحقیقات بیماریهای سمیه شجاع2
سل و ریوی

دوم

سومامورفرهنگیمعصومه اهلل قلی زاده3

شایسته تقدیربیمارستان بنابسمیه رسولی4

کاریکاتور

کسب شدهنام مرکزنام  نام خانوادگیردیف مقام 

اولبیمارستان الزهراسید علی اصغر چاووش باشی1

کاویانی2 دومبیمارستان شبسترنسرین 

سومبیمارستان شبسترفریده قوچعلی3

تذهیب

کسب شدهنام مرکزنام  نام خانوادگیردیف مقام 

اولبیمارستان بنابمینا جلیل زاده1

دومبیمارستان مراغهسمیه رسولی2

سومبیمارستان سرابسامیه صادق زاده3

فلز

کسب شدهنام مرکزنام  نام خانوادگیردیف مقام 

کاویانی1 اولبیمارستان شبسترنسرین 

کاویانی2 کودکان تبریزمهری  دومبیمارستان 

سومبیمارستان بنابمینا جلیل زاده3

کودکان تبریزالهام وحدتی4 شایسته تقدیربیمارستان 

شیشه

کسب شدهنام مرکزنام  نام خانوادگیردیف مقام 

اولحسابداریمریم عباس نژاد1

دومدانشکده پرستاریمریم رزم خواه2

سوممرکز بهداشت بستان آبادشیدا خضری

سفالگری

کسب شدهنام مرکزنام  نام خانوادگیردیف مقام 

کاویانی1 اولبیمارستان شبسترنسرین 

دوممرکز بهداشت عجب شیرشبنم میرابی2

سومبیمارستان شبسترسعیده تاریکی3

شایسته تقدیردانشکده پرستاریشهناز واحد4

چوب

کسب شدهنام مرکزنام  نام خانوادگیردیف مقام 

کبر ابراهه1 اولمعاونت دانشجوییا

کسب شدهنام مرکزنام  نام خانوادگیردیف مقام 

مرکز تحقیقات سمیه شجاع2
بیماری های سل و ریوی

دوم

سوممرکزبهداشت مرندافسانه مرادزاده3

شایسته تقدیردانشکده پرستاریسعید نظری4

طراحی پوستر

کسب شدهنام مرکزنام  نام خانوادگیردیف مقام 

اولامورفرهنگیبهروز زینال زاده تبریزی1

دانشکده پرستاریفرانک جبارزاده2
هیات علمی

دوم

اى مــردم! مــاه خــدا بــا برکــت و رحمــت و آمــرزش بــه ســوى شــما رو کــرده 
اســت.ماهى کــه نــزد خــدا، بهتريــن ماههاســت و روزهايــش بهتريــن روزها و 

شــبهايش بهتريــن شــبها و ســاعتهايش بهتريــن ساعتهاســت.
ماهــى کــه در آن شــما را بــه میهمانــى خــدا دعــوت کــرده انــد و شــما در آن از 
اهــل کرامــت خــدا شــده ايــد. نفســهاى شــما در آن ثــواب تســبیح و ذکــر خــدا 

دارد و خــواب شــما ثــواب عبــادت.
اعمــال شــما در آن پذيرفتــه اســت و دعاهــاى شــما مســتجاب، پــس، از 
پــروردگار خويــش بــا نیــت هاى راســتین و دلهاى پــاک، بخواهید که توفیق 
روزه ايــن مــاه و تــاوت قــرآن در آن را بــه شــما عنايــت فرمايــد. پــس شــقى و 
بدبخت، آن کسى است که در اين ماه بزرگ، از آمرزش خدا بى بهره شود. 

 	 در اين ماه باگرســنگى و تشــنگى خود، گرســنگى و تشــنگى روز قيامت 
را بیــاد آوريــد. بــه فقیــران و درمانــدگان کمــک ويــاری کنیــد.

 	 بــه پيــران و کهنســاالن احتــرام و بــه کودکانتــان مالطفــت و مهربانــى 
نمــوده و بــا خويشــاوندان رفــت و آمــد داشــته باشــید.

 	  زبــان خــود را از گفتــار ناشايســت نگاه داريد. ديدگان خــود را از ديدن ناروا 
و حــرام بپوشــانید و گوشــهاى خــود را از شــنيدن آنچــه نادرســت اســت، 
بــاز داريــد. بــا يتیمــان مــردم مهربانــى کنیــد تــا بعــد از شــما بــا يتیمــان شــما 

مهربانــى کننــد. از گناهــان خــود بــه ســوى خــدا توبــه و بازگشــت کنیــد.
 	  در اوقــات نمــاز، دســتهاى خــود را بــه دعــا برداريــد، زيــرا کــه وقــت 

نمــاز بهتريــن ساعتهاســت و در ايــن اوقــات، حــق تعالــى بــا رحمــت، 
بــه بندگانــش مــى نگــرد و اگــر بــا او مناجــات کننــد، پاسخشــان دهــد و 
چنانچــه او را نــدا کننــد لبیکشــان گويــد و اگــر از او بخواهنــد عطــا کنــد و 

چــون او را بخواننــد مستجابشــان گردانــد.
 اى مــردم! جانهايتــان در گــرو اعمال شماســت. پــس با طلب آمرزش 
از خــدا، آنهــا را از گــرو، خــارج کنیــد. پشــت شــما از بــار گناهــان ســنگین 
اســت، پــس بــا طوالنــى کــردن ســجده هــا، آن را ســبک گردانیــد و بدانیــد 
کــه حــق تعالــى بــه عــزت خــود ســوگند يــاد کــرده اســت کــه نمازگــزاران و 
ســجده کننــدگان در ايــن مــاه را عــذاب نکنــد و در روز قیامــت آنهــا را از آتش 

دوزخ در امــان دارد.

 اى مــردم! هرکــه از شــما روزه دار مؤمنــى را در ايــن مــاه افطــار دهــد، نــزد خــدا 
پــاداش بنــده آزاد کــردن و آمــرزش گناهــان گذشــته  اش را خواهــد داشــت.

برخــى از اصحــاب گفتنــد: يــا رســول اهلل! همه ما قادر به انجام آن نیســتیم. 
حضــرت فرمــود: بــا افطــار دادن روزه داران، از آتــش جهنــم بپرهیزيــد اگرچــه 

بــه نصــف دانــه خرمــا و يــا به يــک جرعه آب باشــد.
 اى مــردم! هرکــس اخــالق خــود را در ايــن مــاه نيکــو کنــد، از صــراط، آســان 
بگــذرد، آن روز کــه قدمهــا، بــر آن بلغــزد. هرکــس در  ايــن مــاه کارهــاى غامان 
و مســتخدمان خود را ســبک گرداند، خدا در قیامت حســاب او را آســان کند.
 هرکــس در ايــن مــاه از آزار رســاندن بــه مــردم خــوددارى کنــد، حــق تعالــى، 
روز قیامت،خشــم خــود را از او بــازدارد.  هرکــس در ايــن مــاه يتيــم بــى پــدرى 

را گرامــى دارد، خــدا او را در قیامــت عزيــز گردانــد.
 هرکــس در ايــن مــاه صلــه رحــم کنــد و بــا خويشــان بپيونــدد، خــدا او را در 
قیامــت بــه رحمــت خــود واصــل گردانــد و هرکــس در   اين ماه رابطــه اش را با 
خويشــان خود قطع کند،خداوند در قیامت رحمت خود را از او دريغ نمايد.
 هرکــس در ايــن مــاه نمــاز مســتحبى بپــا دارد، خداونــد او را از آتــش جهنــم 
برهانــد و کســى کــه نمــاز واجبــى بجــا آورد، خداونــد  ثواب هفتاد نمــاز واجب 

در ماههــاى ديگــر را بــه او عطــا کنــد.
هرکــس در ايــن مــاه بســیار بــر مــن صلــوات فرســتد، خداونــد کفــه ســبک 
اعمــال او را ســنگین گردانــد وهرکــس کــه در ايــن مــاه يــک آيه از قــرآن تاوت 

کنــد، ثــواب کســى را دارد کــه در ماههــاى ديگــر قــرآن را ختــم کــرده باشــد.
 اى مــردم! درهــاى بهشــت در ايــن مــاه گشــوده اســت، از پــروردگار خــود 

بخواهیــد کــه آنهــا را بــر روى شــما نبنــدد.
و درهــاى جهنــم در ايــن مــاه بســته اســت، از خدا بخواهید که آنهــا را بر روى 
شــما نگشــايد. شــیاطین در ايــن مــاه در غــل و زنجیرنــد. از خــدا بخواهیــد که 

آنها را بر شــما مســلط نگرداند.
على عليه السالم مى فرمايد: در اين حال از جا برخاسته و عرض کردم، 
اى پيامبــر خــدا! برتريــن اعمــال در ايــن مــاه چيســت؟ حضــرت فرمــود: 
اى ابــا الحســن! برتريــن اعمــال در ايــن مــاه پرهيــز از محرمــات اســت.
...    وســائل  الشــیعة ج 10 ص314

امــام رضــا عليــه الســالم بــه نقــل از پدرانــش، از امــام علــى)؟ع؟( ايــن خطبــه 
ارزشــمند را  از پيامبــر اکــرم)؟ص؟( نقــل فرموده انــد

اى مــردم! مــاه خــدا بــا برکــت و رحمــت و آمــرزش بــه ســوى شــما رو کــرده 
اســت.ماهى کــه نــزد خــدا، بهتريــن ماههاســت و روزهايــش بهتريــن روزها و 

شــبهايش بهتريــن شــبها و ســاعتهايش بهتريــن ساعتهاســت.
ماهــى کــه در آن شــما را بــه میهمانــى خــدا دعــوت کــرده انــد و شــما در آن از 
اهــل کرامــت خــدا شــده ايــد. نفســهاى شــما در آن ثــواب تســبیح و ذکــر خــدا 

دارد و خــواب شــما ثــواب عبــادت.
اعمــال شــما در آن پذيرفتــه اســت و دعاهــاى شــما مســتجاب، پــس، از 
پــروردگار خويــش بــا نیــت هاى راســتین و دلهاى پــاک، بخواهید که توفیق 
روزه ايــن مــاه و تــاوت قــرآن در آن را بــه شــما عنايــت فرمايــد. پــس شــقى و 
بدبخت، آن کسى است که در اين ماه بزرگ، از آمرزش خدا بى بهره شود. 

 	 در اين ماه باگرســنگى و تشــنگى خود، گرســنگى و تشــنگى روز قيامت 
را بیــاد آوريــد. بــه فقیــران و درمانــدگان کمــک ويــاری کنیــد.

 	 بــه پيــران و کهنســاالن احتــرام و بــه کودکانتــان مالطفــت و مهربانــى 
نمــوده و بــا خويشــاوندان رفــت و آمــد داشــته باشــید.

 	  زبــان خــود را از گفتــار ناشايســت نگاه داريد. ديدگان خــود را از ديدن ناروا 
و حــرام بپوشــانید و گوشــهاى خــود را از شــنيدن آنچــه نادرســت اســت، 
بــاز داريــد. بــا يتیمــان مــردم مهربانــى کنیــد تــا بعــد از شــما بــا يتیمــان شــما 

مهربانــى کننــد. از گناهــان خــود بــه ســوى خــدا توبــه و بازگشــت کنیــد.
 	  در اوقــات نمــاز، دســتهاى خــود را بــه دعــا برداريــد، زيــرا کــه وقــت 

نمــاز بهتريــن ساعتهاســت و در ايــن اوقــات، حــق تعالــى بــا رحمــت، 
بــه بندگانــش مــى نگــرد و اگــر بــا او مناجــات کننــد، پاسخشــان دهــد و 
چنانچــه او را نــدا کننــد لبیکشــان گويــد و اگــر از او بخواهنــد عطــا کنــد و 

چــون او را بخواننــد مستجابشــان گردانــد.
 اى مــردم! جانهايتــان در گــرو اعمال شماســت. پــس با طلب آمرزش 
از خــدا، آنهــا را از گــرو، خــارج کنیــد. پشــت شــما از بــار گناهــان ســنگین 
اســت، پــس بــا طوالنــى کــردن ســجده هــا، آن را ســبک گردانیــد و بدانیــد 
کــه حــق تعالــى بــه عــزت خــود ســوگند يــاد کــرده اســت کــه نمازگــزاران و 
ســجده کننــدگان در ايــن مــاه را عــذاب نکنــد و در روز قیامــت آنهــا را از آتش 

دوزخ در امــان دارد.

 اى مــردم! هرکــه از شــما روزه دار مؤمنــى را در ايــن مــاه افطــار دهــد، نــزد خــدا 
پــاداش بنــده آزاد کــردن و آمــرزش گناهــان گذشــته  اش را خواهــد داشــت.

برخــى از اصحــاب گفتنــد: يــا رســول اهلل! همه ما قادر به انجام آن نیســتیم. 
حضــرت فرمــود: بــا افطــار دادن روزه داران، از آتــش جهنــم بپرهیزيــد اگرچــه 

بــه نصــف دانــه خرمــا و يــا به يــک جرعه آب باشــد.
 اى مــردم! هرکــس اخــالق خــود را در ايــن مــاه نيکــو کنــد، از صــراط، آســان 
بگــذرد، آن روز کــه قدمهــا، بــر آن بلغــزد. هرکــس در  ايــن مــاه کارهــاى غامان 
و مســتخدمان خود را ســبک گرداند، خدا در قیامت حســاب او را آســان کند.

 هرکــس در ايــن مــاه از آزار رســاندن بــه مــردم خــوددارى کنــد، حــق تعالــى، 
روز قیامت،خشــم خــود را از او بــازدارد.  هرکــس در ايــن مــاه يتيــم بــى پــدرى 

را گرامــى دارد، خــدا او را در قیامــت عزيــز گردانــد.
 هرکــس در ايــن مــاه صلــه رحــم کنــد و بــا خويشــان بپيونــدد، خــدا او را در 
قیامــت بــه رحمــت خــود واصــل گردانــد و هرکــس در   اين ماه رابطــه اش را با 
خويشــان خود قطع کند،خداوند در قیامت رحمت خود را از او دريغ نمايد.
 هرکــس در ايــن مــاه نمــاز مســتحبى بپــا دارد، خداونــد او را از آتــش جهنــم 
برهانــد و کســى کــه نمــاز واجبــى بجــا آورد، خداونــد  ثواب هفتاد نمــاز واجب 

در ماههــاى ديگــر را بــه او عطــا کنــد.
هرکــس در ايــن مــاه بســیار بــر مــن صلــوات فرســتد، خداونــد کفــه ســبک 
اعمــال او را ســنگین گردانــد وهرکــس کــه در ايــن مــاه يــک آيه از قــرآن تاوت 

کنــد، ثــواب کســى را دارد کــه در ماههــاى ديگــر قــرآن را ختــم کــرده باشــد.
 اى مــردم! درهــاى بهشــت در ايــن مــاه گشــوده اســت، از پــروردگار خــود 

بخواهیــد کــه آنهــا را بــر روى شــما نبنــدد.
و درهــاى جهنــم در ايــن مــاه بســته اســت، از خدا بخواهید که آنهــا را بر روى 
شــما نگشــايد. شــیاطین در ايــن مــاه در غــل و زنجیرنــد. از خــدا بخواهیــد که 

آنها را بر شــما مســلط نگرداند.
على عليه السالم مى فرمايد: در اين حال از جا برخاسته و عرض کردم، 
اى پيامبــر خــدا! برتريــن اعمــال در ايــن مــاه چيســت؟ حضــرت فرمــود: 
اى ابــا الحســن! برتريــن اعمــال در ايــن مــاه پرهيــز از محرمــات اســت.
...    وســائل  الشــیعة ج 10 ص314

امــام رضــا عليــه الســالم بــه نقــل از پدرانــش، از امــام علــى)؟ع؟( ايــن خطبــه 
ارزشــمند را  از پيامبــر اکــرم)؟ص؟( نقــل فرموده انــد

اى مــردم! مــاه خــدا بــا برکــت و رحمــت و آمــرزش بــه ســوى شــما رو کــرده 
اســت.ماهى کــه نــزد خــدا، بهتريــن ماههاســت و روزهايــش بهتريــن روزها و 

شــبهايش بهتريــن شــبها و ســاعتهايش بهتريــن ساعتهاســت.
ماهــى کــه در آن شــما را بــه میهمانــى خــدا دعــوت کــرده انــد و شــما در آن از 
اهــل کرامــت خــدا شــده ايــد. نفســهاى شــما در آن ثــواب تســبیح و ذکــر خــدا 

دارد و خــواب شــما ثــواب عبــادت.
اعمــال شــما در آن پذيرفتــه اســت و دعاهــاى شــما مســتجاب، پــس، از 
پــروردگار خويــش بــا نیــت هاى راســتین و دلهاى پــاک، بخواهید که توفیق 
روزه ايــن مــاه و تــاوت قــرآن در آن را بــه شــما عنايــت فرمايــد. پــس شــقى و 
بدبخت، آن کسى است که در اين ماه بزرگ، از آمرزش خدا بى بهره شود. 

 	 در اين ماه باگرســنگى و تشــنگى خود، گرســنگى و تشــنگى روز قيامت 
را بیــاد آوريــد. بــه فقیــران و درمانــدگان کمــک ويــاری کنیــد.

 	 بــه پيــران و کهنســاالن احتــرام و بــه کودکانتــان مالطفــت و مهربانــى 
نمــوده و بــا خويشــاوندان رفــت و آمــد داشــته باشــید.

 	  زبــان خــود را از گفتــار ناشايســت نگاه داريد. ديدگان خــود را از ديدن ناروا 
و حــرام بپوشــانید و گوشــهاى خــود را از شــنيدن آنچــه نادرســت اســت، 
بــاز داريــد. بــا يتیمــان مــردم مهربانــى کنیــد تــا بعــد از شــما بــا يتیمــان شــما 

مهربانــى کننــد. از گناهــان خــود بــه ســوى خــدا توبــه و بازگشــت کنیــد.
 	  در اوقــات نمــاز، دســتهاى خــود را بــه دعــا برداريــد، زيــرا کــه وقــت 

نمــاز بهتريــن ساعتهاســت و در ايــن اوقــات، حــق تعالــى بــا رحمــت، 
بــه بندگانــش مــى نگــرد و اگــر بــا او مناجــات کننــد، پاسخشــان دهــد و 
چنانچــه او را نــدا کننــد لبیکشــان گويــد و اگــر از او بخواهنــد عطــا کنــد و 

چــون او را بخواننــد مستجابشــان گردانــد.
 اى مــردم! جانهايتــان در گــرو اعمال شماســت. پــس با طلب آمرزش 
از خــدا، آنهــا را از گــرو، خــارج کنیــد. پشــت شــما از بــار گناهــان ســنگین 
اســت، پــس بــا طوالنــى کــردن ســجده هــا، آن را ســبک گردانیــد و بدانیــد 
کــه حــق تعالــى بــه عــزت خــود ســوگند يــاد کــرده اســت کــه نمازگــزاران و 
ســجده کننــدگان در ايــن مــاه را عــذاب نکنــد و در روز قیامــت آنهــا را از آتش 

دوزخ در امــان دارد.

 اى مــردم! هرکــه از شــما روزه دار مؤمنــى را در ايــن مــاه افطــار دهــد، نــزد خــدا 
پــاداش بنــده آزاد کــردن و آمــرزش گناهــان گذشــته  اش را خواهــد داشــت.

برخــى از اصحــاب گفتنــد: يــا رســول اهلل! همه ما قادر به انجام آن نیســتیم. 
حضــرت فرمــود: بــا افطــار دادن روزه داران، از آتــش جهنــم بپرهیزيــد اگرچــه 

بــه نصــف دانــه خرمــا و يــا به يــک جرعه آب باشــد.
 اى مــردم! هرکــس اخــالق خــود را در ايــن مــاه نيکــو کنــد، از صــراط، آســان 
بگــذرد، آن روز کــه قدمهــا، بــر آن بلغــزد. هرکــس در  ايــن مــاه کارهــاى غامان 
و مســتخدمان خود را ســبک گرداند، خدا در قیامت حســاب او را آســان کند.

 هرکــس در ايــن مــاه از آزار رســاندن بــه مــردم خــوددارى کنــد، حــق تعالــى، 
روز قیامت،خشــم خــود را از او بــازدارد.  هرکــس در ايــن مــاه يتيــم بــى پــدرى 

را گرامــى دارد، خــدا او را در قیامــت عزيــز گردانــد.
 هرکــس در ايــن مــاه صلــه رحــم کنــد و بــا خويشــان بپيونــدد، خــدا او را در 
قیامــت بــه رحمــت خــود واصــل گردانــد و هرکــس در   اين ماه رابطــه اش را با 
خويشــان خود قطع کند،خداوند در قیامت رحمت خود را از او دريغ نمايد.
 هرکــس در ايــن مــاه نمــاز مســتحبى بپــا دارد، خداونــد او را از آتــش جهنــم 
برهانــد و کســى کــه نمــاز واجبــى بجــا آورد، خداونــد  ثواب هفتاد نمــاز واجب 

در ماههــاى ديگــر را بــه او عطــا کنــد.
هرکــس در ايــن مــاه بســیار بــر مــن صلــوات فرســتد، خداونــد کفــه ســبک 
اعمــال او را ســنگین گردانــد وهرکــس کــه در ايــن مــاه يــک آيه از قــرآن تاوت 

کنــد، ثــواب کســى را دارد کــه در ماههــاى ديگــر قــرآن را ختــم کــرده باشــد.
 اى مــردم! درهــاى بهشــت در ايــن مــاه گشــوده اســت، از پــروردگار خــود 

بخواهیــد کــه آنهــا را بــر روى شــما نبنــدد.
و درهــاى جهنــم در ايــن مــاه بســته اســت، از خدا بخواهید که آنهــا را بر روى 
شــما نگشــايد. شــیاطین در ايــن مــاه در غــل و زنجیرنــد. از خــدا بخواهیــد که 

آنها را بر شــما مســلط نگرداند.
على عليه السالم مى فرمايد: در اين حال از جا برخاسته و عرض کردم، 
اى پيامبــر خــدا! برتريــن اعمــال در ايــن مــاه چيســت؟ حضــرت فرمــود: 
اى ابــا الحســن! برتريــن اعمــال در ايــن مــاه پرهيــز از محرمــات اســت.
...    وســائل  الشــیعة ج 10 ص314

امــام رضــا عليــه الســالم بــه نقــل از پدرانــش، از امــام علــى)؟ع؟( ايــن خطبــه 
ارزشــمند را  از پيامبــر اکــرم)؟ص؟( نقــل فرموده انــد
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نماهنگ

کسب شدهنام مرکزنام  نام خانوادگیردیف مقام 

اولامور فرهنگیسید مهدی مقرب1

دومبیمارستان سیناهادی صادق پور2

عکاسی)فرهنگ ایرانی اسالمی(

کسب شدهنام مرکزنام  نام خانوادگیردیف مقام 

مشترکا اولدانشکده مدیریتشها دمنابی1

مشترکا اولامورفرهنگیمهدی مقرب2

مشترکا دوممعاونت دانشجویییعقوب محمودزاده3

مشترکا دومروابط عمومی شهید مدنیمریم بیغرض4

سومآموزش دانشکده داروسازیعلیرضا معصومی5

شایسته تقدیربیمارستان بنابمهسا متدین6

عکس )سالمت(

کسب شدهنام مرکزنام  نام خانوادگیردیف مقام 

اولبیمارستان شبسترلیا محبوبی1

دوممرکز مشاورهحمیده شریفی2

سومسزمان مرکزیعلی همراهی3

شایسته تقدیربیمارستان بنابسامیه صادق زاده4

موسیقی

کسب شدهنام مرکزنام  نام خانوادگیردیف مقام 

اولبیمارستان شهید مدنیداوود ایوبی1

کوتاه داستانی فیلم 

کسب شدهنام مرکزنام  نام خانوادگیردیف مقام 

اولبیمارستان سیناهادی صادقپور1

فیلمنامه نویسی

کسب شدهنام مرکزنام  نام خانوادگیردیف مقام 

اولبیمارستان سیناهادی صادقپور1

انیمیشن

کسب شدهنام مرکزنام  نام خانوادگیردیف مقام 

اولدانشکده پزشکی )گروه آموزشی بیهوشی(حجت پورفتحی1

کالسیک شعر 

کسب شدهنام مرکزنام  نام خانوادگیردیف مقام 

مشترکا اولمدیریت معاون اداره خدماترحمان عباسی1

مشترکا اولامورفرهنگیمهدی محمدزاده2

 دومبیمارستان سینارحیم انوری زاد3

سومنهاد رهبریسید محمود مرتضوی4

کالسیک شعر 

مشترکا شایسته تقدیرسازمان مرکزیملک تاج شعا5

مشترکا شایسته تقدیربیمارستان شهیدمدنیهادی شاهی6

شعر نو

کسب شدهنام مرکزنام  نام خانوادگیردیف مقام 

اولمرکز بهداشت اسکوعلیرضا اسماعیلیان مقدم1

دومطب سنتیسولمازقنبری2

سوممرکزبهداشت اسکویاشار ظهیری3

شعر طنز

کسب شدهنام مرکزنام  نام خانوادگیردیف مقام 

اولسازمان مرکزیمیر علی اشرف نقیبی1

دومامورفرهنگیمهدی محمدزاده2

نثر ادبی

کسب شدهنام مرکزنام  نام خانوادگیردیف مقام 

اولبیمارستان سیناسولماز پوررنجبر1

دومدانشکده پرستاریحکیمه نیک نفس2

سومنهاد رهبریراحله محمدی3

شایسته تقدیرشبکه بهداشت اسکوداوود جعفری4

ترانه

کسب شدهنام مرکزنام  نام خانوادگیردیف مقام 

اولنهاد رهبریسید یحیی نباتی1

دومشبکه بهداشت اسکوداوود جعفری2

سوممرکزبهداشت اسکوعلیرضا اسماعلیان مقدم3

داستان

کسب شدهنام مرکزنام  نام خانوادگیردیف مقام 

اولبیمارستان سیناسولماز پوررنجبر1

دوممرکزبهداشت اسکوعلیرضا اسماعیلیان مقدم2

سومسازمان مرکزیمیر علی اشرف نقیبی3

شایسته تقدیردانشکده پرستاریحکیمه نیک نفس4

فن بیان

کسب شدهنام مرکزنام  نام خانوادگیردیف مقام 

کوهی1 اولامور فرهنگیزهرا 

دومامور فرهنگیزهرا سعدی2

مجازی

کسب شدهنام مرکزنام  نام خانوادگیردیف مقام 

اولنهاد رهبریسید محمود مرتضوی1

اى مــردم! مــاه خــدا بــا برکــت و رحمــت و آمــرزش بــه ســوى شــما رو کــرده 
اســت.ماهى کــه نــزد خــدا، بهتريــن ماههاســت و روزهايــش بهتريــن روزها و 

شــبهايش بهتريــن شــبها و ســاعتهايش بهتريــن ساعتهاســت.
ماهــى کــه در آن شــما را بــه میهمانــى خــدا دعــوت کــرده انــد و شــما در آن از 
اهــل کرامــت خــدا شــده ايــد. نفســهاى شــما در آن ثــواب تســبیح و ذکــر خــدا 

دارد و خــواب شــما ثــواب عبــادت.
اعمــال شــما در آن پذيرفتــه اســت و دعاهــاى شــما مســتجاب، پــس، از 
پــروردگار خويــش بــا نیــت هاى راســتین و دلهاى پــاک، بخواهید که توفیق 
روزه ايــن مــاه و تــاوت قــرآن در آن را بــه شــما عنايــت فرمايــد. پــس شــقى و 
بدبخت، آن کسى است که در اين ماه بزرگ، از آمرزش خدا بى بهره شود. 

 	 در اين ماه باگرســنگى و تشــنگى خود، گرســنگى و تشــنگى روز قيامت 
را بیــاد آوريــد. بــه فقیــران و درمانــدگان کمــک ويــاری کنیــد.

 	 بــه پيــران و کهنســاالن احتــرام و بــه کودکانتــان مالطفــت و مهربانــى 
نمــوده و بــا خويشــاوندان رفــت و آمــد داشــته باشــید.

 	  زبــان خــود را از گفتــار ناشايســت نگاه داريد. ديدگان خــود را از ديدن ناروا 
و حــرام بپوشــانید و گوشــهاى خــود را از شــنيدن آنچــه نادرســت اســت، 
بــاز داريــد. بــا يتیمــان مــردم مهربانــى کنیــد تــا بعــد از شــما بــا يتیمــان شــما 

مهربانــى کننــد. از گناهــان خــود بــه ســوى خــدا توبــه و بازگشــت کنیــد.
 	  در اوقــات نمــاز، دســتهاى خــود را بــه دعــا برداريــد، زيــرا کــه وقــت 

نمــاز بهتريــن ساعتهاســت و در ايــن اوقــات، حــق تعالــى بــا رحمــت، 
بــه بندگانــش مــى نگــرد و اگــر بــا او مناجــات کننــد، پاسخشــان دهــد و 
چنانچــه او را نــدا کننــد لبیکشــان گويــد و اگــر از او بخواهنــد عطــا کنــد و 

چــون او را بخواننــد مستجابشــان گردانــد.
 اى مــردم! جانهايتــان در گــرو اعمال شماســت. پــس با طلب آمرزش 
از خــدا، آنهــا را از گــرو، خــارج کنیــد. پشــت شــما از بــار گناهــان ســنگین 
اســت، پــس بــا طوالنــى کــردن ســجده هــا، آن را ســبک گردانیــد و بدانیــد 
کــه حــق تعالــى بــه عــزت خــود ســوگند يــاد کــرده اســت کــه نمازگــزاران و 
ســجده کننــدگان در ايــن مــاه را عــذاب نکنــد و در روز قیامــت آنهــا را از آتش 

دوزخ در امــان دارد.

 اى مــردم! هرکــه از شــما روزه دار مؤمنــى را در ايــن مــاه افطــار دهــد، نــزد خــدا 
پــاداش بنــده آزاد کــردن و آمــرزش گناهــان گذشــته  اش را خواهــد داشــت.

برخــى از اصحــاب گفتنــد: يــا رســول اهلل! همه ما قادر به انجام آن نیســتیم. 
حضــرت فرمــود: بــا افطــار دادن روزه داران، از آتــش جهنــم بپرهیزيــد اگرچــه 

بــه نصــف دانــه خرمــا و يــا به يــک جرعه آب باشــد.
 اى مــردم! هرکــس اخــالق خــود را در ايــن مــاه نيکــو کنــد، از صــراط، آســان 
بگــذرد، آن روز کــه قدمهــا، بــر آن بلغــزد. هرکــس در  ايــن مــاه کارهــاى غامان 
و مســتخدمان خود را ســبک گرداند، خدا در قیامت حســاب او را آســان کند.

 هرکــس در ايــن مــاه از آزار رســاندن بــه مــردم خــوددارى کنــد، حــق تعالــى، 
روز قیامت،خشــم خــود را از او بــازدارد.  هرکــس در ايــن مــاه يتيــم بــى پــدرى 

را گرامــى دارد، خــدا او را در قیامــت عزيــز گردانــد.
 هرکــس در ايــن مــاه صلــه رحــم کنــد و بــا خويشــان بپيونــدد، خــدا او را در 
قیامــت بــه رحمــت خــود واصــل گردانــد و هرکــس در   اين ماه رابطــه اش را با 
خويشــان خود قطع کند،خداوند در قیامت رحمت خود را از او دريغ نمايد.

 هرکــس در ايــن مــاه نمــاز مســتحبى بپــا دارد، خداونــد او را از آتــش جهنــم 
برهانــد و کســى کــه نمــاز واجبــى بجــا آورد، خداونــد  ثواب هفتاد نمــاز واجب 

در ماههــاى ديگــر را بــه او عطــا کنــد.
هرکــس در ايــن مــاه بســیار بــر مــن صلــوات فرســتد، خداونــد کفــه ســبک 
اعمــال او را ســنگین گردانــد وهرکــس کــه در ايــن مــاه يــک آيه از قــرآن تاوت 

کنــد، ثــواب کســى را دارد کــه در ماههــاى ديگــر قــرآن را ختــم کــرده باشــد.
 اى مــردم! درهــاى بهشــت در ايــن مــاه گشــوده اســت، از پــروردگار خــود 

بخواهیــد کــه آنهــا را بــر روى شــما نبنــدد.
و درهــاى جهنــم در ايــن مــاه بســته اســت، از خدا بخواهید که آنهــا را بر روى 
شــما نگشــايد. شــیاطین در ايــن مــاه در غــل و زنجیرنــد. از خــدا بخواهیــد که 

آنها را بر شــما مســلط نگرداند.
على عليه السالم مى فرمايد: در اين حال از جا برخاسته و عرض کردم، 
اى پيامبــر خــدا! برتريــن اعمــال در ايــن مــاه چيســت؟ حضــرت فرمــود: 
اى ابــا الحســن! برتريــن اعمــال در ايــن مــاه پرهيــز از محرمــات اســت.
...    وســائل  الشــیعة ج 10 ص314

امــام رضــا عليــه الســالم بــه نقــل از پدرانــش، از امــام علــى)؟ع؟( ايــن خطبــه 
ارزشــمند را  از پيامبــر اکــرم)؟ص؟( نقــل فرموده انــد

اى مــردم! مــاه خــدا بــا برکــت و رحمــت و آمــرزش بــه ســوى شــما رو کــرده 
اســت.ماهى کــه نــزد خــدا، بهتريــن ماههاســت و روزهايــش بهتريــن روزها و 

شــبهايش بهتريــن شــبها و ســاعتهايش بهتريــن ساعتهاســت.
ماهــى کــه در آن شــما را بــه میهمانــى خــدا دعــوت کــرده انــد و شــما در آن از 
اهــل کرامــت خــدا شــده ايــد. نفســهاى شــما در آن ثــواب تســبیح و ذکــر خــدا 

دارد و خــواب شــما ثــواب عبــادت.
اعمــال شــما در آن پذيرفتــه اســت و دعاهــاى شــما مســتجاب، پــس، از 
پــروردگار خويــش بــا نیــت هاى راســتین و دلهاى پــاک، بخواهید که توفیق 
روزه ايــن مــاه و تــاوت قــرآن در آن را بــه شــما عنايــت فرمايــد. پــس شــقى و 
بدبخت، آن کسى است که در اين ماه بزرگ، از آمرزش خدا بى بهره شود. 

 	 در اين ماه باگرســنگى و تشــنگى خود، گرســنگى و تشــنگى روز قيامت 
را بیــاد آوريــد. بــه فقیــران و درمانــدگان کمــک ويــاری کنیــد.

 	 بــه پيــران و کهنســاالن احتــرام و بــه کودکانتــان مالطفــت و مهربانــى 
نمــوده و بــا خويشــاوندان رفــت و آمــد داشــته باشــید.

 	  زبــان خــود را از گفتــار ناشايســت نگاه داريد. ديدگان خــود را از ديدن ناروا 
و حــرام بپوشــانید و گوشــهاى خــود را از شــنيدن آنچــه نادرســت اســت، 
بــاز داريــد. بــا يتیمــان مــردم مهربانــى کنیــد تــا بعــد از شــما بــا يتیمــان شــما 

مهربانــى کننــد. از گناهــان خــود بــه ســوى خــدا توبــه و بازگشــت کنیــد.
 	  در اوقــات نمــاز، دســتهاى خــود را بــه دعــا برداريــد، زيــرا کــه وقــت 

نمــاز بهتريــن ساعتهاســت و در ايــن اوقــات، حــق تعالــى بــا رحمــت، 
بــه بندگانــش مــى نگــرد و اگــر بــا او مناجــات کننــد، پاسخشــان دهــد و 
چنانچــه او را نــدا کننــد لبیکشــان گويــد و اگــر از او بخواهنــد عطــا کنــد و 

چــون او را بخواننــد مستجابشــان گردانــد.
 اى مــردم! جانهايتــان در گــرو اعمال شماســت. پــس با طلب آمرزش 
از خــدا، آنهــا را از گــرو، خــارج کنیــد. پشــت شــما از بــار گناهــان ســنگین 
اســت، پــس بــا طوالنــى کــردن ســجده هــا، آن را ســبک گردانیــد و بدانیــد 
کــه حــق تعالــى بــه عــزت خــود ســوگند يــاد کــرده اســت کــه نمازگــزاران و 
ســجده کننــدگان در ايــن مــاه را عــذاب نکنــد و در روز قیامــت آنهــا را از آتش 

دوزخ در امــان دارد.

 اى مــردم! هرکــه از شــما روزه دار مؤمنــى را در ايــن مــاه افطــار دهــد، نــزد خــدا 
پــاداش بنــده آزاد کــردن و آمــرزش گناهــان گذشــته  اش را خواهــد داشــت.

برخــى از اصحــاب گفتنــد: يــا رســول اهلل! همه ما قادر به انجام آن نیســتیم. 
حضــرت فرمــود: بــا افطــار دادن روزه داران، از آتــش جهنــم بپرهیزيــد اگرچــه 

بــه نصــف دانــه خرمــا و يــا به يــک جرعه آب باشــد.
 اى مــردم! هرکــس اخــالق خــود را در ايــن مــاه نيکــو کنــد، از صــراط، آســان 
بگــذرد، آن روز کــه قدمهــا، بــر آن بلغــزد. هرکــس در  ايــن مــاه کارهــاى غامان 
و مســتخدمان خود را ســبک گرداند، خدا در قیامت حســاب او را آســان کند.
 هرکــس در ايــن مــاه از آزار رســاندن بــه مــردم خــوددارى کنــد، حــق تعالــى، 
روز قیامت،خشــم خــود را از او بــازدارد.  هرکــس در ايــن مــاه يتيــم بــى پــدرى 

را گرامــى دارد، خــدا او را در قیامــت عزيــز گردانــد.
 هرکــس در ايــن مــاه صلــه رحــم کنــد و بــا خويشــان بپيونــدد، خــدا او را در 
قیامــت بــه رحمــت خــود واصــل گردانــد و هرکــس در   اين ماه رابطــه اش را با 
خويشــان خود قطع کند،خداوند در قیامت رحمت خود را از او دريغ نمايد.
 هرکــس در ايــن مــاه نمــاز مســتحبى بپــا دارد، خداونــد او را از آتــش جهنــم 
برهانــد و کســى کــه نمــاز واجبــى بجــا آورد، خداونــد  ثواب هفتاد نمــاز واجب 

در ماههــاى ديگــر را بــه او عطــا کنــد.
هرکــس در ايــن مــاه بســیار بــر مــن صلــوات فرســتد، خداونــد کفــه ســبک 
اعمــال او را ســنگین گردانــد وهرکــس کــه در ايــن مــاه يــک آيه از قــرآن تاوت 

کنــد، ثــواب کســى را دارد کــه در ماههــاى ديگــر قــرآن را ختــم کــرده باشــد.
 اى مــردم! درهــاى بهشــت در ايــن مــاه گشــوده اســت، از پــروردگار خــود 

بخواهیــد کــه آنهــا را بــر روى شــما نبنــدد.
و درهــاى جهنــم در ايــن مــاه بســته اســت، از خدا بخواهید که آنهــا را بر روى 
شــما نگشــايد. شــیاطین در ايــن مــاه در غــل و زنجیرنــد. از خــدا بخواهیــد که 

آنها را بر شــما مســلط نگرداند.
على عليه السالم مى فرمايد: در اين حال از جا برخاسته و عرض کردم، 
اى پيامبــر خــدا! برتريــن اعمــال در ايــن مــاه چيســت؟ حضــرت فرمــود: 
اى ابــا الحســن! برتريــن اعمــال در ايــن مــاه پرهيــز از محرمــات اســت.
...    وســائل  الشــیعة ج 10 ص314

امــام رضــا عليــه الســالم بــه نقــل از پدرانــش، از امــام علــى)؟ع؟( ايــن خطبــه 
ارزشــمند را  از پيامبــر اکــرم)؟ص؟( نقــل فرموده انــد

اى مــردم! مــاه خــدا بــا برکــت و رحمــت و آمــرزش بــه ســوى شــما رو کــرده 
اســت.ماهى کــه نــزد خــدا، بهتريــن ماههاســت و روزهايــش بهتريــن روزها و 

شــبهايش بهتريــن شــبها و ســاعتهايش بهتريــن ساعتهاســت.
ماهــى کــه در آن شــما را بــه میهمانــى خــدا دعــوت کــرده انــد و شــما در آن از 
اهــل کرامــت خــدا شــده ايــد. نفســهاى شــما در آن ثــواب تســبیح و ذکــر خــدا 

دارد و خــواب شــما ثــواب عبــادت.
اعمــال شــما در آن پذيرفتــه اســت و دعاهــاى شــما مســتجاب، پــس، از 
پــروردگار خويــش بــا نیــت هاى راســتین و دلهاى پــاک، بخواهید که توفیق 
روزه ايــن مــاه و تــاوت قــرآن در آن را بــه شــما عنايــت فرمايــد. پــس شــقى و 
بدبخت، آن کسى است که در اين ماه بزرگ، از آمرزش خدا بى بهره شود. 

 	 در اين ماه باگرســنگى و تشــنگى خود، گرســنگى و تشــنگى روز قيامت 
را بیــاد آوريــد. بــه فقیــران و درمانــدگان کمــک ويــاری کنیــد.

 	 بــه پيــران و کهنســاالن احتــرام و بــه کودکانتــان مالطفــت و مهربانــى 
نمــوده و بــا خويشــاوندان رفــت و آمــد داشــته باشــید.

 	  زبــان خــود را از گفتــار ناشايســت نگاه داريد. ديدگان خــود را از ديدن ناروا 
و حــرام بپوشــانید و گوشــهاى خــود را از شــنيدن آنچــه نادرســت اســت، 
بــاز داريــد. بــا يتیمــان مــردم مهربانــى کنیــد تــا بعــد از شــما بــا يتیمــان شــما 

مهربانــى کننــد. از گناهــان خــود بــه ســوى خــدا توبــه و بازگشــت کنیــد.
 	  در اوقــات نمــاز، دســتهاى خــود را بــه دعــا برداريــد، زيــرا کــه وقــت 

نمــاز بهتريــن ساعتهاســت و در ايــن اوقــات، حــق تعالــى بــا رحمــت، 
بــه بندگانــش مــى نگــرد و اگــر بــا او مناجــات کننــد، پاسخشــان دهــد و 
چنانچــه او را نــدا کننــد لبیکشــان گويــد و اگــر از او بخواهنــد عطــا کنــد و 

چــون او را بخواننــد مستجابشــان گردانــد.
 اى مــردم! جانهايتــان در گــرو اعمال شماســت. پــس با طلب آمرزش 
از خــدا، آنهــا را از گــرو، خــارج کنیــد. پشــت شــما از بــار گناهــان ســنگین 
اســت، پــس بــا طوالنــى کــردن ســجده هــا، آن را ســبک گردانیــد و بدانیــد 
کــه حــق تعالــى بــه عــزت خــود ســوگند يــاد کــرده اســت کــه نمازگــزاران و 
ســجده کننــدگان در ايــن مــاه را عــذاب نکنــد و در روز قیامــت آنهــا را از آتش 

دوزخ در امــان دارد.

 اى مــردم! هرکــه از شــما روزه دار مؤمنــى را در ايــن مــاه افطــار دهــد، نــزد خــدا 
پــاداش بنــده آزاد کــردن و آمــرزش گناهــان گذشــته  اش را خواهــد داشــت.

برخــى از اصحــاب گفتنــد: يــا رســول اهلل! همه ما قادر به انجام آن نیســتیم. 
حضــرت فرمــود: بــا افطــار دادن روزه داران، از آتــش جهنــم بپرهیزيــد اگرچــه 

بــه نصــف دانــه خرمــا و يــا به يــک جرعه آب باشــد.
 اى مــردم! هرکــس اخــالق خــود را در ايــن مــاه نيکــو کنــد، از صــراط، آســان 
بگــذرد، آن روز کــه قدمهــا، بــر آن بلغــزد. هرکــس در  ايــن مــاه کارهــاى غامان 
و مســتخدمان خود را ســبک گرداند، خدا در قیامت حســاب او را آســان کند.

 هرکــس در ايــن مــاه از آزار رســاندن بــه مــردم خــوددارى کنــد، حــق تعالــى، 
روز قیامت،خشــم خــود را از او بــازدارد.  هرکــس در ايــن مــاه يتيــم بــى پــدرى 

را گرامــى دارد، خــدا او را در قیامــت عزيــز گردانــد.
 هرکــس در ايــن مــاه صلــه رحــم کنــد و بــا خويشــان بپيونــدد، خــدا او را در 
قیامــت بــه رحمــت خــود واصــل گردانــد و هرکــس در   اين ماه رابطــه اش را با 
خويشــان خود قطع کند،خداوند در قیامت رحمت خود را از او دريغ نمايد.
 هرکــس در ايــن مــاه نمــاز مســتحبى بپــا دارد، خداونــد او را از آتــش جهنــم 
برهانــد و کســى کــه نمــاز واجبــى بجــا آورد، خداونــد  ثواب هفتاد نمــاز واجب 

در ماههــاى ديگــر را بــه او عطــا کنــد.
هرکــس در ايــن مــاه بســیار بــر مــن صلــوات فرســتد، خداونــد کفــه ســبک 
اعمــال او را ســنگین گردانــد وهرکــس کــه در ايــن مــاه يــک آيه از قــرآن تاوت 

کنــد، ثــواب کســى را دارد کــه در ماههــاى ديگــر قــرآن را ختــم کــرده باشــد.
 اى مــردم! درهــاى بهشــت در ايــن مــاه گشــوده اســت، از پــروردگار خــود 

بخواهیــد کــه آنهــا را بــر روى شــما نبنــدد.
و درهــاى جهنــم در ايــن مــاه بســته اســت، از خدا بخواهید که آنهــا را بر روى 
شــما نگشــايد. شــیاطین در ايــن مــاه در غــل و زنجیرنــد. از خــدا بخواهیــد که 

آنها را بر شــما مســلط نگرداند.
على عليه السالم مى فرمايد: در اين حال از جا برخاسته و عرض کردم، 
اى پيامبــر خــدا! برتريــن اعمــال در ايــن مــاه چيســت؟ حضــرت فرمــود: 
اى ابــا الحســن! برتريــن اعمــال در ايــن مــاه پرهيــز از محرمــات اســت.
...    وســائل  الشــیعة ج 10 ص314

امــام رضــا عليــه الســالم بــه نقــل از پدرانــش، از امــام علــى)؟ع؟( ايــن خطبــه 
ارزشــمند را  از پيامبــر اکــرم)؟ص؟( نقــل فرموده انــد
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نستعلیق

کسب شدهرشته تحصیلینام  نام خانوادگیردیف مقام 

اولبهداشت محیطرویا مختاری1

دومپرستاریالهه حسینی2

سومپرستاریلیا محمودزاده3

شایسته تقدیرپرستاریالهام رضایی4

نقاشی خط

کسب شدهرشته تحصیلینام  نام خانوادگیردیف مقام 

اولبهداشت محیطمحمد ادیب1

دومپزشکیمحیا پوراستادی2

سومپزشکیهادی مصطفایی3

شایسته تقدیربهداشت حرفه ایمائده حسین زاده4

طراحی

کسب شدهرشته تحصیلینام  نام خانوادگیردیف مقام 

مشترکا اولپزشکیآزاد خلیل1

مشترکا اولدندانپزشکیمرجان ایمانی2

دومماماییالهام رحیمی3

سومپزشکیهادی مصطفایی4

کاریکاتور

کسب شدهرشته تحصیلینام  نام خانوادگیردیف مقام 

اولپرستاریرامین نورمحمدی1

دوممدیریتالهام شامی2

سومپزشکیهادی مصطفایی3

شایسته تقدیررادیولوژیمژده میراحدی4

تذهیب

کسب شدهرشته تحصیلینام  نام خانوادگیردیف مقام 

اولبهداشت عمومیمهسا باقری1

دومبهداشت محیطمحبوبه همتی2

سومبهداشت محیطام البنین اسماعیلی3

دستبافت )فرش و تابلوفرش(

کسب شدهرشته تحصیلینام  نام خانوادگیردیف مقام 

اولپرستاریحسین دهقانی1

دومبهداشت عمومیمریم همراهی2

سوممدیریتسمیه خاناری3

شایسته تقدیربهداشت محیطعارفه آل رسول5

دستبافت )چرم و لباس(

کسب شدهرشته تحصیلینام  نام خانوادگیردیف مقام 

اولدندانپزشکیسحرسلیمانی1

دومتغذیهمها صباغی محمدپور2

کریمی3 سومبهداشت حرفه ایسوما 

شایسته تقدیربهداشت عمومیرقیه مقدم4

چوب

کسب شدهرشته تحصیلینام  نام خانوادگیردیف مقام 

1

دومبهداشت محیطزهرا اسحقی2

سومعلوم آزمایشگاهیزهرا ابراهیم زاده3

شیشه

کسب شدهرشته تحصیلینام  نام خانوادگیردیف مقام 

اولماماییرقیه اهلل قلیزاده1

دومپرستاریحسین دهقانی2

سومبهداشت محیطزینب عبدل پور3

سفال

کسب شدهرشته تحصیلینام  نام خانوادگیردیف مقام 

اولبهداشت محیطزهرا اسحقی1

دومبهداشت محیطعارفه ال رسول2

سومپزشکیهادی مصطفایی3

طراحی پوستر

کسب شدهرشته تحصیلینام  نام خانوادگیردیف مقام 

اولپزشکیرضا آقابیگی1

اسامی برگزیدگان  هفتمین جشنواره فرهنگی هنری 
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز

اى مــردم! مــاه خــدا بــا برکــت و رحمــت و آمــرزش بــه ســوى شــما رو کــرده 
اســت.ماهى کــه نــزد خــدا، بهتريــن ماههاســت و روزهايــش بهتريــن روزها و 

شــبهايش بهتريــن شــبها و ســاعتهايش بهتريــن ساعتهاســت.
ماهــى کــه در آن شــما را بــه میهمانــى خــدا دعــوت کــرده انــد و شــما در آن از 
اهــل کرامــت خــدا شــده ايــد. نفســهاى شــما در آن ثــواب تســبیح و ذکــر خــدا 

دارد و خــواب شــما ثــواب عبــادت.
اعمــال شــما در آن پذيرفتــه اســت و دعاهــاى شــما مســتجاب، پــس، از 
پــروردگار خويــش بــا نیــت هاى راســتین و دلهاى پــاک، بخواهید که توفیق 
روزه ايــن مــاه و تــاوت قــرآن در آن را بــه شــما عنايــت فرمايــد. پــس شــقى و 
بدبخت، آن کسى است که در اين ماه بزرگ، از آمرزش خدا بى بهره شود. 

 	 در اين ماه باگرســنگى و تشــنگى خود، گرســنگى و تشــنگى روز قيامت 
را بیــاد آوريــد. بــه فقیــران و درمانــدگان کمــک ويــاری کنیــد.

 	 بــه پيــران و کهنســاالن احتــرام و بــه کودکانتــان مالطفــت و مهربانــى 
نمــوده و بــا خويشــاوندان رفــت و آمــد داشــته باشــید.

 	  زبــان خــود را از گفتــار ناشايســت نگاه داريد. ديدگان خــود را از ديدن ناروا 
و حــرام بپوشــانید و گوشــهاى خــود را از شــنيدن آنچــه نادرســت اســت، 
بــاز داريــد. بــا يتیمــان مــردم مهربانــى کنیــد تــا بعــد از شــما بــا يتیمــان شــما 

مهربانــى کننــد. از گناهــان خــود بــه ســوى خــدا توبــه و بازگشــت کنیــد.
 	  در اوقــات نمــاز، دســتهاى خــود را بــه دعــا برداريــد، زيــرا کــه وقــت 

نمــاز بهتريــن ساعتهاســت و در ايــن اوقــات، حــق تعالــى بــا رحمــت، 
بــه بندگانــش مــى نگــرد و اگــر بــا او مناجــات کننــد، پاسخشــان دهــد و 
چنانچــه او را نــدا کننــد لبیکشــان گويــد و اگــر از او بخواهنــد عطــا کنــد و 

چــون او را بخواننــد مستجابشــان گردانــد.
 اى مــردم! جانهايتــان در گــرو اعمال شماســت. پــس با طلب آمرزش 
از خــدا، آنهــا را از گــرو، خــارج کنیــد. پشــت شــما از بــار گناهــان ســنگین 
اســت، پــس بــا طوالنــى کــردن ســجده هــا، آن را ســبک گردانیــد و بدانیــد 
کــه حــق تعالــى بــه عــزت خــود ســوگند يــاد کــرده اســت کــه نمازگــزاران و 
ســجده کننــدگان در ايــن مــاه را عــذاب نکنــد و در روز قیامــت آنهــا را از آتش 

دوزخ در امــان دارد.

 اى مــردم! هرکــه از شــما روزه دار مؤمنــى را در ايــن مــاه افطــار دهــد، نــزد خــدا 
پــاداش بنــده آزاد کــردن و آمــرزش گناهــان گذشــته  اش را خواهــد داشــت.

برخــى از اصحــاب گفتنــد: يــا رســول اهلل! همه ما قادر به انجام آن نیســتیم. 
حضــرت فرمــود: بــا افطــار دادن روزه داران، از آتــش جهنــم بپرهیزيــد اگرچــه 

بــه نصــف دانــه خرمــا و يــا به يــک جرعه آب باشــد.
 اى مــردم! هرکــس اخــالق خــود را در ايــن مــاه نيکــو کنــد، از صــراط، آســان 
بگــذرد، آن روز کــه قدمهــا، بــر آن بلغــزد. هرکــس در  ايــن مــاه کارهــاى غامان 
و مســتخدمان خود را ســبک گرداند، خدا در قیامت حســاب او را آســان کند.
 هرکــس در ايــن مــاه از آزار رســاندن بــه مــردم خــوددارى کنــد، حــق تعالــى، 
روز قیامت،خشــم خــود را از او بــازدارد.  هرکــس در ايــن مــاه يتيــم بــى پــدرى 

را گرامــى دارد، خــدا او را در قیامــت عزيــز گردانــد.
 هرکــس در ايــن مــاه صلــه رحــم کنــد و بــا خويشــان بپيونــدد، خــدا او را در 
قیامــت بــه رحمــت خــود واصــل گردانــد و هرکــس در   اين ماه رابطــه اش را با 
خويشــان خود قطع کند،خداوند در قیامت رحمت خود را از او دريغ نمايد.
 هرکــس در ايــن مــاه نمــاز مســتحبى بپــا دارد، خداونــد او را از آتــش جهنــم 
برهانــد و کســى کــه نمــاز واجبــى بجــا آورد، خداونــد  ثواب هفتاد نمــاز واجب 

در ماههــاى ديگــر را بــه او عطــا کنــد.
هرکــس در ايــن مــاه بســیار بــر مــن صلــوات فرســتد، خداونــد کفــه ســبک 
اعمــال او را ســنگین گردانــد وهرکــس کــه در ايــن مــاه يــک آيه از قــرآن تاوت 

کنــد، ثــواب کســى را دارد کــه در ماههــاى ديگــر قــرآن را ختــم کــرده باشــد.
 اى مــردم! درهــاى بهشــت در ايــن مــاه گشــوده اســت، از پــروردگار خــود 

بخواهیــد کــه آنهــا را بــر روى شــما نبنــدد.
و درهــاى جهنــم در ايــن مــاه بســته اســت، از خدا بخواهید که آنهــا را بر روى 
شــما نگشــايد. شــیاطین در ايــن مــاه در غــل و زنجیرنــد. از خــدا بخواهیــد که 

آنها را بر شــما مســلط نگرداند.
على عليه السالم مى فرمايد: در اين حال از جا برخاسته و عرض کردم، 
اى پيامبــر خــدا! برتريــن اعمــال در ايــن مــاه چيســت؟ حضــرت فرمــود: 
اى ابــا الحســن! برتريــن اعمــال در ايــن مــاه پرهيــز از محرمــات اســت.
...    وســائل  الشــیعة ج 10 ص314

امــام رضــا عليــه الســالم بــه نقــل از پدرانــش، از امــام علــى)؟ع؟( ايــن خطبــه 
ارزشــمند را  از پيامبــر اکــرم)؟ص؟( نقــل فرموده انــد

اى مــردم! مــاه خــدا بــا برکــت و رحمــت و آمــرزش بــه ســوى شــما رو کــرده 
اســت.ماهى کــه نــزد خــدا، بهتريــن ماههاســت و روزهايــش بهتريــن روزها و 

شــبهايش بهتريــن شــبها و ســاعتهايش بهتريــن ساعتهاســت.
ماهــى کــه در آن شــما را بــه میهمانــى خــدا دعــوت کــرده انــد و شــما در آن از 
اهــل کرامــت خــدا شــده ايــد. نفســهاى شــما در آن ثــواب تســبیح و ذکــر خــدا 

دارد و خــواب شــما ثــواب عبــادت.
اعمــال شــما در آن پذيرفتــه اســت و دعاهــاى شــما مســتجاب، پــس، از 
پــروردگار خويــش بــا نیــت هاى راســتین و دلهاى پــاک، بخواهید که توفیق 
روزه ايــن مــاه و تــاوت قــرآن در آن را بــه شــما عنايــت فرمايــد. پــس شــقى و 
بدبخت، آن کسى است که در اين ماه بزرگ، از آمرزش خدا بى بهره شود. 

 	 در اين ماه باگرســنگى و تشــنگى خود، گرســنگى و تشــنگى روز قيامت 
را بیــاد آوريــد. بــه فقیــران و درمانــدگان کمــک ويــاری کنیــد.

 	 بــه پيــران و کهنســاالن احتــرام و بــه کودکانتــان مالطفــت و مهربانــى 
نمــوده و بــا خويشــاوندان رفــت و آمــد داشــته باشــید.

 	  زبــان خــود را از گفتــار ناشايســت نگاه داريد. ديدگان خــود را از ديدن ناروا 
و حــرام بپوشــانید و گوشــهاى خــود را از شــنيدن آنچــه نادرســت اســت، 
بــاز داريــد. بــا يتیمــان مــردم مهربانــى کنیــد تــا بعــد از شــما بــا يتیمــان شــما 

مهربانــى کننــد. از گناهــان خــود بــه ســوى خــدا توبــه و بازگشــت کنیــد.
 	  در اوقــات نمــاز، دســتهاى خــود را بــه دعــا برداريــد، زيــرا کــه وقــت 

نمــاز بهتريــن ساعتهاســت و در ايــن اوقــات، حــق تعالــى بــا رحمــت، 
بــه بندگانــش مــى نگــرد و اگــر بــا او مناجــات کننــد، پاسخشــان دهــد و 
چنانچــه او را نــدا کننــد لبیکشــان گويــد و اگــر از او بخواهنــد عطــا کنــد و 

چــون او را بخواننــد مستجابشــان گردانــد.
 اى مــردم! جانهايتــان در گــرو اعمال شماســت. پــس با طلب آمرزش 
از خــدا، آنهــا را از گــرو، خــارج کنیــد. پشــت شــما از بــار گناهــان ســنگین 
اســت، پــس بــا طوالنــى کــردن ســجده هــا، آن را ســبک گردانیــد و بدانیــد 
کــه حــق تعالــى بــه عــزت خــود ســوگند يــاد کــرده اســت کــه نمازگــزاران و 
ســجده کننــدگان در ايــن مــاه را عــذاب نکنــد و در روز قیامــت آنهــا را از آتش 

دوزخ در امــان دارد.

 اى مــردم! هرکــه از شــما روزه دار مؤمنــى را در ايــن مــاه افطــار دهــد، نــزد خــدا 
پــاداش بنــده آزاد کــردن و آمــرزش گناهــان گذشــته  اش را خواهــد داشــت.

برخــى از اصحــاب گفتنــد: يــا رســول اهلل! همه ما قادر به انجام آن نیســتیم. 
حضــرت فرمــود: بــا افطــار دادن روزه داران، از آتــش جهنــم بپرهیزيــد اگرچــه 

بــه نصــف دانــه خرمــا و يــا به يــک جرعه آب باشــد.
 اى مــردم! هرکــس اخــالق خــود را در ايــن مــاه نيکــو کنــد، از صــراط، آســان 
بگــذرد، آن روز کــه قدمهــا، بــر آن بلغــزد. هرکــس در  ايــن مــاه کارهــاى غامان 
و مســتخدمان خود را ســبک گرداند، خدا در قیامت حســاب او را آســان کند.

 هرکــس در ايــن مــاه از آزار رســاندن بــه مــردم خــوددارى کنــد، حــق تعالــى، 
روز قیامت،خشــم خــود را از او بــازدارد.  هرکــس در ايــن مــاه يتيــم بــى پــدرى 

را گرامــى دارد، خــدا او را در قیامــت عزيــز گردانــد.
 هرکــس در ايــن مــاه صلــه رحــم کنــد و بــا خويشــان بپيونــدد، خــدا او را در 
قیامــت بــه رحمــت خــود واصــل گردانــد و هرکــس در   اين ماه رابطــه اش را با 
خويشــان خود قطع کند،خداوند در قیامت رحمت خود را از او دريغ نمايد.
 هرکــس در ايــن مــاه نمــاز مســتحبى بپــا دارد، خداونــد او را از آتــش جهنــم 
برهانــد و کســى کــه نمــاز واجبــى بجــا آورد، خداونــد  ثواب هفتاد نمــاز واجب 

در ماههــاى ديگــر را بــه او عطــا کنــد.
هرکــس در ايــن مــاه بســیار بــر مــن صلــوات فرســتد، خداونــد کفــه ســبک 
اعمــال او را ســنگین گردانــد وهرکــس کــه در ايــن مــاه يــک آيه از قــرآن تاوت 

کنــد، ثــواب کســى را دارد کــه در ماههــاى ديگــر قــرآن را ختــم کــرده باشــد.
 اى مــردم! درهــاى بهشــت در ايــن مــاه گشــوده اســت، از پــروردگار خــود 

بخواهیــد کــه آنهــا را بــر روى شــما نبنــدد.
و درهــاى جهنــم در ايــن مــاه بســته اســت، از خدا بخواهید که آنهــا را بر روى 
شــما نگشــايد. شــیاطین در ايــن مــاه در غــل و زنجیرنــد. از خــدا بخواهیــد که 

آنها را بر شــما مســلط نگرداند.
على عليه السالم مى فرمايد: در اين حال از جا برخاسته و عرض کردم، 
اى پيامبــر خــدا! برتريــن اعمــال در ايــن مــاه چيســت؟ حضــرت فرمــود: 
اى ابــا الحســن! برتريــن اعمــال در ايــن مــاه پرهيــز از محرمــات اســت.
...    وســائل  الشــیعة ج 10 ص314

امــام رضــا عليــه الســالم بــه نقــل از پدرانــش، از امــام علــى)؟ع؟( ايــن خطبــه 
ارزشــمند را  از پيامبــر اکــرم)؟ص؟( نقــل فرموده انــد

اى مــردم! مــاه خــدا بــا برکــت و رحمــت و آمــرزش بــه ســوى شــما رو کــرده 
اســت.ماهى کــه نــزد خــدا، بهتريــن ماههاســت و روزهايــش بهتريــن روزها و 

شــبهايش بهتريــن شــبها و ســاعتهايش بهتريــن ساعتهاســت.
ماهــى کــه در آن شــما را بــه میهمانــى خــدا دعــوت کــرده انــد و شــما در آن از 
اهــل کرامــت خــدا شــده ايــد. نفســهاى شــما در آن ثــواب تســبیح و ذکــر خــدا 

دارد و خــواب شــما ثــواب عبــادت.
اعمــال شــما در آن پذيرفتــه اســت و دعاهــاى شــما مســتجاب، پــس، از 
پــروردگار خويــش بــا نیــت هاى راســتین و دلهاى پــاک، بخواهید که توفیق 
روزه ايــن مــاه و تــاوت قــرآن در آن را بــه شــما عنايــت فرمايــد. پــس شــقى و 
بدبخت، آن کسى است که در اين ماه بزرگ، از آمرزش خدا بى بهره شود. 

 	 در اين ماه باگرســنگى و تشــنگى خود، گرســنگى و تشــنگى روز قيامت 
را بیــاد آوريــد. بــه فقیــران و درمانــدگان کمــک ويــاری کنیــد.

 	 بــه پيــران و کهنســاالن احتــرام و بــه کودکانتــان مالطفــت و مهربانــى 
نمــوده و بــا خويشــاوندان رفــت و آمــد داشــته باشــید.

 	  زبــان خــود را از گفتــار ناشايســت نگاه داريد. ديدگان خــود را از ديدن ناروا 
و حــرام بپوشــانید و گوشــهاى خــود را از شــنيدن آنچــه نادرســت اســت، 
بــاز داريــد. بــا يتیمــان مــردم مهربانــى کنیــد تــا بعــد از شــما بــا يتیمــان شــما 

مهربانــى کننــد. از گناهــان خــود بــه ســوى خــدا توبــه و بازگشــت کنیــد.
 	  در اوقــات نمــاز، دســتهاى خــود را بــه دعــا برداريــد، زيــرا کــه وقــت 

نمــاز بهتريــن ساعتهاســت و در ايــن اوقــات، حــق تعالــى بــا رحمــت، 
بــه بندگانــش مــى نگــرد و اگــر بــا او مناجــات کننــد، پاسخشــان دهــد و 
چنانچــه او را نــدا کننــد لبیکشــان گويــد و اگــر از او بخواهنــد عطــا کنــد و 

چــون او را بخواننــد مستجابشــان گردانــد.
 اى مــردم! جانهايتــان در گــرو اعمال شماســت. پــس با طلب آمرزش 
از خــدا، آنهــا را از گــرو، خــارج کنیــد. پشــت شــما از بــار گناهــان ســنگین 
اســت، پــس بــا طوالنــى کــردن ســجده هــا، آن را ســبک گردانیــد و بدانیــد 
کــه حــق تعالــى بــه عــزت خــود ســوگند يــاد کــرده اســت کــه نمازگــزاران و 
ســجده کننــدگان در ايــن مــاه را عــذاب نکنــد و در روز قیامــت آنهــا را از آتش 

دوزخ در امــان دارد.

 اى مــردم! هرکــه از شــما روزه دار مؤمنــى را در ايــن مــاه افطــار دهــد، نــزد خــدا 
پــاداش بنــده آزاد کــردن و آمــرزش گناهــان گذشــته  اش را خواهــد داشــت.

برخــى از اصحــاب گفتنــد: يــا رســول اهلل! همه ما قادر به انجام آن نیســتیم. 
حضــرت فرمــود: بــا افطــار دادن روزه داران، از آتــش جهنــم بپرهیزيــد اگرچــه 

بــه نصــف دانــه خرمــا و يــا به يــک جرعه آب باشــد.
 اى مــردم! هرکــس اخــالق خــود را در ايــن مــاه نيکــو کنــد، از صــراط، آســان 
بگــذرد، آن روز کــه قدمهــا، بــر آن بلغــزد. هرکــس در  ايــن مــاه کارهــاى غامان 
و مســتخدمان خود را ســبک گرداند، خدا در قیامت حســاب او را آســان کند.

 هرکــس در ايــن مــاه از آزار رســاندن بــه مــردم خــوددارى کنــد، حــق تعالــى، 
روز قیامت،خشــم خــود را از او بــازدارد.  هرکــس در ايــن مــاه يتيــم بــى پــدرى 

را گرامــى دارد، خــدا او را در قیامــت عزيــز گردانــد.
 هرکــس در ايــن مــاه صلــه رحــم کنــد و بــا خويشــان بپيونــدد، خــدا او را در 
قیامــت بــه رحمــت خــود واصــل گردانــد و هرکــس در   اين ماه رابطــه اش را با 
خويشــان خود قطع کند،خداوند در قیامت رحمت خود را از او دريغ نمايد.
 هرکــس در ايــن مــاه نمــاز مســتحبى بپــا دارد، خداونــد او را از آتــش جهنــم 
برهانــد و کســى کــه نمــاز واجبــى بجــا آورد، خداونــد  ثواب هفتاد نمــاز واجب 

در ماههــاى ديگــر را بــه او عطــا کنــد.
هرکــس در ايــن مــاه بســیار بــر مــن صلــوات فرســتد، خداونــد کفــه ســبک 
اعمــال او را ســنگین گردانــد وهرکــس کــه در ايــن مــاه يــک آيه از قــرآن تاوت 

کنــد، ثــواب کســى را دارد کــه در ماههــاى ديگــر قــرآن را ختــم کــرده باشــد.
 اى مــردم! درهــاى بهشــت در ايــن مــاه گشــوده اســت، از پــروردگار خــود 

بخواهیــد کــه آنهــا را بــر روى شــما نبنــدد.
و درهــاى جهنــم در ايــن مــاه بســته اســت، از خدا بخواهید که آنهــا را بر روى 
شــما نگشــايد. شــیاطین در ايــن مــاه در غــل و زنجیرنــد. از خــدا بخواهیــد که 

آنها را بر شــما مســلط نگرداند.
على عليه السالم مى فرمايد: در اين حال از جا برخاسته و عرض کردم، 
اى پيامبــر خــدا! برتريــن اعمــال در ايــن مــاه چيســت؟ حضــرت فرمــود: 
اى ابــا الحســن! برتريــن اعمــال در ايــن مــاه پرهيــز از محرمــات اســت.
...    وســائل  الشــیعة ج 10 ص314

امــام رضــا عليــه الســالم بــه نقــل از پدرانــش، از امــام علــى)؟ع؟( ايــن خطبــه 
ارزشــمند را  از پيامبــر اکــرم)؟ص؟( نقــل فرموده انــد
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اولپزشکیسعید جعفری1

آواز

کسب شدهرشته تحصیلینام  نام خانوادگیردیف مقام 

اولپرستاریفردین سلیمی1

دومپزشکیهادی مصطفایی2

کالسیک شعر 

کسب شدهرشته تحصیلینام  نام خانوادگیردیف مقام 

اولبهداشت محیطمحمد ادیب1

ح2 دومزیست فناوری پزشکیمحسن مفر

کریمی3 سومعلوم آزمایشگاهیلطیفه 

شایسته تقدیررادیولوژیفاطمه مدینه4

اى مــردم! مــاه خــدا بــا برکــت و رحمــت و آمــرزش بــه ســوى شــما رو کــرده 
اســت.ماهى کــه نــزد خــدا، بهتريــن ماههاســت و روزهايــش بهتريــن روزها و 

شــبهايش بهتريــن شــبها و ســاعتهايش بهتريــن ساعتهاســت.
ماهــى کــه در آن شــما را بــه میهمانــى خــدا دعــوت کــرده انــد و شــما در آن از 
اهــل کرامــت خــدا شــده ايــد. نفســهاى شــما در آن ثــواب تســبیح و ذکــر خــدا 

دارد و خــواب شــما ثــواب عبــادت.
اعمــال شــما در آن پذيرفتــه اســت و دعاهــاى شــما مســتجاب، پــس، از 
پــروردگار خويــش بــا نیــت هاى راســتین و دلهاى پــاک، بخواهید که توفیق 
روزه ايــن مــاه و تــاوت قــرآن در آن را بــه شــما عنايــت فرمايــد. پــس شــقى و 
بدبخت، آن کسى است که در اين ماه بزرگ، از آمرزش خدا بى بهره شود. 

 	 در اين ماه باگرســنگى و تشــنگى خود، گرســنگى و تشــنگى روز قيامت 
را بیــاد آوريــد. بــه فقیــران و درمانــدگان کمــک ويــاری کنیــد.

 	 بــه پيــران و کهنســاالن احتــرام و بــه کودکانتــان مالطفــت و مهربانــى 
نمــوده و بــا خويشــاوندان رفــت و آمــد داشــته باشــید.

 	  زبــان خــود را از گفتــار ناشايســت نگاه داريد. ديدگان خــود را از ديدن ناروا 
و حــرام بپوشــانید و گوشــهاى خــود را از شــنيدن آنچــه نادرســت اســت، 
بــاز داريــد. بــا يتیمــان مــردم مهربانــى کنیــد تــا بعــد از شــما بــا يتیمــان شــما 

مهربانــى کننــد. از گناهــان خــود بــه ســوى خــدا توبــه و بازگشــت کنیــد.
 	  در اوقــات نمــاز، دســتهاى خــود را بــه دعــا برداريــد، زيــرا کــه وقــت 

نمــاز بهتريــن ساعتهاســت و در ايــن اوقــات، حــق تعالــى بــا رحمــت، 
بــه بندگانــش مــى نگــرد و اگــر بــا او مناجــات کننــد، پاسخشــان دهــد و 
چنانچــه او را نــدا کننــد لبیکشــان گويــد و اگــر از او بخواهنــد عطــا کنــد و 

چــون او را بخواننــد مستجابشــان گردانــد.
 اى مــردم! جانهايتــان در گــرو اعمال شماســت. پــس با طلب آمرزش 
از خــدا، آنهــا را از گــرو، خــارج کنیــد. پشــت شــما از بــار گناهــان ســنگین 
اســت، پــس بــا طوالنــى کــردن ســجده هــا، آن را ســبک گردانیــد و بدانیــد 
کــه حــق تعالــى بــه عــزت خــود ســوگند يــاد کــرده اســت کــه نمازگــزاران و 
ســجده کننــدگان در ايــن مــاه را عــذاب نکنــد و در روز قیامــت آنهــا را از آتش 

دوزخ در امــان دارد.

 اى مــردم! هرکــه از شــما روزه دار مؤمنــى را در ايــن مــاه افطــار دهــد، نــزد خــدا 
پــاداش بنــده آزاد کــردن و آمــرزش گناهــان گذشــته  اش را خواهــد داشــت.

برخــى از اصحــاب گفتنــد: يــا رســول اهلل! همه ما قادر به انجام آن نیســتیم. 
حضــرت فرمــود: بــا افطــار دادن روزه داران، از آتــش جهنــم بپرهیزيــد اگرچــه 

بــه نصــف دانــه خرمــا و يــا به يــک جرعه آب باشــد.
 اى مــردم! هرکــس اخــالق خــود را در ايــن مــاه نيکــو کنــد، از صــراط، آســان 
بگــذرد، آن روز کــه قدمهــا، بــر آن بلغــزد. هرکــس در  ايــن مــاه کارهــاى غامان 
و مســتخدمان خود را ســبک گرداند، خدا در قیامت حســاب او را آســان کند.

 هرکــس در ايــن مــاه از آزار رســاندن بــه مــردم خــوددارى کنــد، حــق تعالــى، 
روز قیامت،خشــم خــود را از او بــازدارد.  هرکــس در ايــن مــاه يتيــم بــى پــدرى 

را گرامــى دارد، خــدا او را در قیامــت عزيــز گردانــد.
 هرکــس در ايــن مــاه صلــه رحــم کنــد و بــا خويشــان بپيونــدد، خــدا او را در 
قیامــت بــه رحمــت خــود واصــل گردانــد و هرکــس در   اين ماه رابطــه اش را با 
خويشــان خود قطع کند،خداوند در قیامت رحمت خود را از او دريغ نمايد.

 هرکــس در ايــن مــاه نمــاز مســتحبى بپــا دارد، خداونــد او را از آتــش جهنــم 
برهانــد و کســى کــه نمــاز واجبــى بجــا آورد، خداونــد  ثواب هفتاد نمــاز واجب 

در ماههــاى ديگــر را بــه او عطــا کنــد.
هرکــس در ايــن مــاه بســیار بــر مــن صلــوات فرســتد، خداونــد کفــه ســبک 
اعمــال او را ســنگین گردانــد وهرکــس کــه در ايــن مــاه يــک آيه از قــرآن تاوت 

کنــد، ثــواب کســى را دارد کــه در ماههــاى ديگــر قــرآن را ختــم کــرده باشــد.
 اى مــردم! درهــاى بهشــت در ايــن مــاه گشــوده اســت، از پــروردگار خــود 

بخواهیــد کــه آنهــا را بــر روى شــما نبنــدد.
و درهــاى جهنــم در ايــن مــاه بســته اســت، از خدا بخواهید که آنهــا را بر روى 
شــما نگشــايد. شــیاطین در ايــن مــاه در غــل و زنجیرنــد. از خــدا بخواهیــد که 

آنها را بر شــما مســلط نگرداند.
على عليه السالم مى فرمايد: در اين حال از جا برخاسته و عرض کردم، 
اى پيامبــر خــدا! برتريــن اعمــال در ايــن مــاه چيســت؟ حضــرت فرمــود: 
اى ابــا الحســن! برتريــن اعمــال در ايــن مــاه پرهيــز از محرمــات اســت.
...    وســائل  الشــیعة ج 10 ص314

امــام رضــا عليــه الســالم بــه نقــل از پدرانــش، از امــام علــى)؟ع؟( ايــن خطبــه 
ارزشــمند را  از پيامبــر اکــرم)؟ص؟( نقــل فرموده انــد

اى مــردم! مــاه خــدا بــا برکــت و رحمــت و آمــرزش بــه ســوى شــما رو کــرده 
اســت.ماهى کــه نــزد خــدا، بهتريــن ماههاســت و روزهايــش بهتريــن روزها و 

شــبهايش بهتريــن شــبها و ســاعتهايش بهتريــن ساعتهاســت.
ماهــى کــه در آن شــما را بــه میهمانــى خــدا دعــوت کــرده انــد و شــما در آن از 
اهــل کرامــت خــدا شــده ايــد. نفســهاى شــما در آن ثــواب تســبیح و ذکــر خــدا 

دارد و خــواب شــما ثــواب عبــادت.
اعمــال شــما در آن پذيرفتــه اســت و دعاهــاى شــما مســتجاب، پــس، از 
پــروردگار خويــش بــا نیــت هاى راســتین و دلهاى پــاک، بخواهید که توفیق 
روزه ايــن مــاه و تــاوت قــرآن در آن را بــه شــما عنايــت فرمايــد. پــس شــقى و 
بدبخت، آن کسى است که در اين ماه بزرگ، از آمرزش خدا بى بهره شود. 

 	 در اين ماه باگرســنگى و تشــنگى خود، گرســنگى و تشــنگى روز قيامت 
را بیــاد آوريــد. بــه فقیــران و درمانــدگان کمــک ويــاری کنیــد.

 	 بــه پيــران و کهنســاالن احتــرام و بــه کودکانتــان مالطفــت و مهربانــى 
نمــوده و بــا خويشــاوندان رفــت و آمــد داشــته باشــید.

 	  زبــان خــود را از گفتــار ناشايســت نگاه داريد. ديدگان خــود را از ديدن ناروا 
و حــرام بپوشــانید و گوشــهاى خــود را از شــنيدن آنچــه نادرســت اســت، 
بــاز داريــد. بــا يتیمــان مــردم مهربانــى کنیــد تــا بعــد از شــما بــا يتیمــان شــما 

مهربانــى کننــد. از گناهــان خــود بــه ســوى خــدا توبــه و بازگشــت کنیــد.
 	  در اوقــات نمــاز، دســتهاى خــود را بــه دعــا برداريــد، زيــرا کــه وقــت 

نمــاز بهتريــن ساعتهاســت و در ايــن اوقــات، حــق تعالــى بــا رحمــت، 
بــه بندگانــش مــى نگــرد و اگــر بــا او مناجــات کننــد، پاسخشــان دهــد و 
چنانچــه او را نــدا کننــد لبیکشــان گويــد و اگــر از او بخواهنــد عطــا کنــد و 

چــون او را بخواننــد مستجابشــان گردانــد.
 اى مــردم! جانهايتــان در گــرو اعمال شماســت. پــس با طلب آمرزش 
از خــدا، آنهــا را از گــرو، خــارج کنیــد. پشــت شــما از بــار گناهــان ســنگین 
اســت، پــس بــا طوالنــى کــردن ســجده هــا، آن را ســبک گردانیــد و بدانیــد 
کــه حــق تعالــى بــه عــزت خــود ســوگند يــاد کــرده اســت کــه نمازگــزاران و 
ســجده کننــدگان در ايــن مــاه را عــذاب نکنــد و در روز قیامــت آنهــا را از آتش 

دوزخ در امــان دارد.

 اى مــردم! هرکــه از شــما روزه دار مؤمنــى را در ايــن مــاه افطــار دهــد، نــزد خــدا 
پــاداش بنــده آزاد کــردن و آمــرزش گناهــان گذشــته  اش را خواهــد داشــت.

برخــى از اصحــاب گفتنــد: يــا رســول اهلل! همه ما قادر به انجام آن نیســتیم. 
حضــرت فرمــود: بــا افطــار دادن روزه داران، از آتــش جهنــم بپرهیزيــد اگرچــه 

بــه نصــف دانــه خرمــا و يــا به يــک جرعه آب باشــد.
 اى مــردم! هرکــس اخــالق خــود را در ايــن مــاه نيکــو کنــد، از صــراط، آســان 
بگــذرد، آن روز کــه قدمهــا، بــر آن بلغــزد. هرکــس در  ايــن مــاه کارهــاى غامان 
و مســتخدمان خود را ســبک گرداند، خدا در قیامت حســاب او را آســان کند.
 هرکــس در ايــن مــاه از آزار رســاندن بــه مــردم خــوددارى کنــد، حــق تعالــى، 
روز قیامت،خشــم خــود را از او بــازدارد.  هرکــس در ايــن مــاه يتيــم بــى پــدرى 

را گرامــى دارد، خــدا او را در قیامــت عزيــز گردانــد.
 هرکــس در ايــن مــاه صلــه رحــم کنــد و بــا خويشــان بپيونــدد، خــدا او را در 
قیامــت بــه رحمــت خــود واصــل گردانــد و هرکــس در   اين ماه رابطــه اش را با 
خويشــان خود قطع کند،خداوند در قیامت رحمت خود را از او دريغ نمايد.
 هرکــس در ايــن مــاه نمــاز مســتحبى بپــا دارد، خداونــد او را از آتــش جهنــم 
برهانــد و کســى کــه نمــاز واجبــى بجــا آورد، خداونــد  ثواب هفتاد نمــاز واجب 

در ماههــاى ديگــر را بــه او عطــا کنــد.
هرکــس در ايــن مــاه بســیار بــر مــن صلــوات فرســتد، خداونــد کفــه ســبک 
اعمــال او را ســنگین گردانــد وهرکــس کــه در ايــن مــاه يــک آيه از قــرآن تاوت 

کنــد، ثــواب کســى را دارد کــه در ماههــاى ديگــر قــرآن را ختــم کــرده باشــد.
 اى مــردم! درهــاى بهشــت در ايــن مــاه گشــوده اســت، از پــروردگار خــود 

بخواهیــد کــه آنهــا را بــر روى شــما نبنــدد.
و درهــاى جهنــم در ايــن مــاه بســته اســت، از خدا بخواهید که آنهــا را بر روى 
شــما نگشــايد. شــیاطین در ايــن مــاه در غــل و زنجیرنــد. از خــدا بخواهیــد که 

آنها را بر شــما مســلط نگرداند.
على عليه السالم مى فرمايد: در اين حال از جا برخاسته و عرض کردم، 
اى پيامبــر خــدا! برتريــن اعمــال در ايــن مــاه چيســت؟ حضــرت فرمــود: 
اى ابــا الحســن! برتريــن اعمــال در ايــن مــاه پرهيــز از محرمــات اســت.
...    وســائل  الشــیعة ج 10 ص314

امــام رضــا عليــه الســالم بــه نقــل از پدرانــش، از امــام علــى)؟ع؟( ايــن خطبــه 
ارزشــمند را  از پيامبــر اکــرم)؟ص؟( نقــل فرموده انــد

اى مــردم! مــاه خــدا بــا برکــت و رحمــت و آمــرزش بــه ســوى شــما رو کــرده 
اســت.ماهى کــه نــزد خــدا، بهتريــن ماههاســت و روزهايــش بهتريــن روزها و 

شــبهايش بهتريــن شــبها و ســاعتهايش بهتريــن ساعتهاســت.
ماهــى کــه در آن شــما را بــه میهمانــى خــدا دعــوت کــرده انــد و شــما در آن از 
اهــل کرامــت خــدا شــده ايــد. نفســهاى شــما در آن ثــواب تســبیح و ذکــر خــدا 

دارد و خــواب شــما ثــواب عبــادت.
اعمــال شــما در آن پذيرفتــه اســت و دعاهــاى شــما مســتجاب، پــس، از 
پــروردگار خويــش بــا نیــت هاى راســتین و دلهاى پــاک، بخواهید که توفیق 
روزه ايــن مــاه و تــاوت قــرآن در آن را بــه شــما عنايــت فرمايــد. پــس شــقى و 
بدبخت، آن کسى است که در اين ماه بزرگ، از آمرزش خدا بى بهره شود. 

 	 در اين ماه باگرســنگى و تشــنگى خود، گرســنگى و تشــنگى روز قيامت 
را بیــاد آوريــد. بــه فقیــران و درمانــدگان کمــک ويــاری کنیــد.

 	 بــه پيــران و کهنســاالن احتــرام و بــه کودکانتــان مالطفــت و مهربانــى 
نمــوده و بــا خويشــاوندان رفــت و آمــد داشــته باشــید.

 	  زبــان خــود را از گفتــار ناشايســت نگاه داريد. ديدگان خــود را از ديدن ناروا 
و حــرام بپوشــانید و گوشــهاى خــود را از شــنيدن آنچــه نادرســت اســت، 
بــاز داريــد. بــا يتیمــان مــردم مهربانــى کنیــد تــا بعــد از شــما بــا يتیمــان شــما 

مهربانــى کننــد. از گناهــان خــود بــه ســوى خــدا توبــه و بازگشــت کنیــد.
 	  در اوقــات نمــاز، دســتهاى خــود را بــه دعــا برداريــد، زيــرا کــه وقــت 

نمــاز بهتريــن ساعتهاســت و در ايــن اوقــات، حــق تعالــى بــا رحمــت، 
بــه بندگانــش مــى نگــرد و اگــر بــا او مناجــات کننــد، پاسخشــان دهــد و 
چنانچــه او را نــدا کننــد لبیکشــان گويــد و اگــر از او بخواهنــد عطــا کنــد و 

چــون او را بخواننــد مستجابشــان گردانــد.
 اى مــردم! جانهايتــان در گــرو اعمال شماســت. پــس با طلب آمرزش 
از خــدا، آنهــا را از گــرو، خــارج کنیــد. پشــت شــما از بــار گناهــان ســنگین 
اســت، پــس بــا طوالنــى کــردن ســجده هــا، آن را ســبک گردانیــد و بدانیــد 
کــه حــق تعالــى بــه عــزت خــود ســوگند يــاد کــرده اســت کــه نمازگــزاران و 
ســجده کننــدگان در ايــن مــاه را عــذاب نکنــد و در روز قیامــت آنهــا را از آتش 

دوزخ در امــان دارد.

 اى مــردم! هرکــه از شــما روزه دار مؤمنــى را در ايــن مــاه افطــار دهــد، نــزد خــدا 
پــاداش بنــده آزاد کــردن و آمــرزش گناهــان گذشــته  اش را خواهــد داشــت.

برخــى از اصحــاب گفتنــد: يــا رســول اهلل! همه ما قادر به انجام آن نیســتیم. 
حضــرت فرمــود: بــا افطــار دادن روزه داران، از آتــش جهنــم بپرهیزيــد اگرچــه 

بــه نصــف دانــه خرمــا و يــا به يــک جرعه آب باشــد.
 اى مــردم! هرکــس اخــالق خــود را در ايــن مــاه نيکــو کنــد، از صــراط، آســان 
بگــذرد، آن روز کــه قدمهــا، بــر آن بلغــزد. هرکــس در  ايــن مــاه کارهــاى غامان 
و مســتخدمان خود را ســبک گرداند، خدا در قیامت حســاب او را آســان کند.

 هرکــس در ايــن مــاه از آزار رســاندن بــه مــردم خــوددارى کنــد، حــق تعالــى، 
روز قیامت،خشــم خــود را از او بــازدارد.  هرکــس در ايــن مــاه يتيــم بــى پــدرى 

را گرامــى دارد، خــدا او را در قیامــت عزيــز گردانــد.
 هرکــس در ايــن مــاه صلــه رحــم کنــد و بــا خويشــان بپيونــدد، خــدا او را در 
قیامــت بــه رحمــت خــود واصــل گردانــد و هرکــس در   اين ماه رابطــه اش را با 
خويشــان خود قطع کند،خداوند در قیامت رحمت خود را از او دريغ نمايد.
 هرکــس در ايــن مــاه نمــاز مســتحبى بپــا دارد، خداونــد او را از آتــش جهنــم 
برهانــد و کســى کــه نمــاز واجبــى بجــا آورد، خداونــد  ثواب هفتاد نمــاز واجب 

در ماههــاى ديگــر را بــه او عطــا کنــد.
هرکــس در ايــن مــاه بســیار بــر مــن صلــوات فرســتد، خداونــد کفــه ســبک 
اعمــال او را ســنگین گردانــد وهرکــس کــه در ايــن مــاه يــک آيه از قــرآن تاوت 

کنــد، ثــواب کســى را دارد کــه در ماههــاى ديگــر قــرآن را ختــم کــرده باشــد.
 اى مــردم! درهــاى بهشــت در ايــن مــاه گشــوده اســت، از پــروردگار خــود 

بخواهیــد کــه آنهــا را بــر روى شــما نبنــدد.
و درهــاى جهنــم در ايــن مــاه بســته اســت، از خدا بخواهید که آنهــا را بر روى 
شــما نگشــايد. شــیاطین در ايــن مــاه در غــل و زنجیرنــد. از خــدا بخواهیــد که 

آنها را بر شــما مســلط نگرداند.
على عليه السالم مى فرمايد: در اين حال از جا برخاسته و عرض کردم، 
اى پيامبــر خــدا! برتريــن اعمــال در ايــن مــاه چيســت؟ حضــرت فرمــود: 
اى ابــا الحســن! برتريــن اعمــال در ايــن مــاه پرهيــز از محرمــات اســت.
...    وســائل  الشــیعة ج 10 ص314

امــام رضــا عليــه الســالم بــه نقــل از پدرانــش، از امــام علــى)؟ع؟( ايــن خطبــه 
ارزشــمند را  از پيامبــر اکــرم)؟ص؟( نقــل فرموده انــد
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شعر نو

کسب شدهرشته تحصیلینام  نام خانوادگیردیف مقام 

اولرادیولوژیفاطمه مدینه1

ج پور2 دومبهداشت محیطزهرا فر

سومتغذیهپریسا دیدارلو3

شایسته تقدیررادیولوژیزهرا جمالی4

داستان

کسب شدهرشته تحصیلینام  نام خانوادگیردیف مقام 

اولتغذیهمرضیه رحیمیان1

دومپزشکینازنین زمانی2

سومماماییمهری سعیدزاده3

شایسته تقدیربهداشت محیطزهرا اسحقی4

شعر طنز

کسب شدهرشته تحصیلینام  نام خانوادگیردیف مقام 

اولعلوم آزمایشگاهیمهدی اصغری1

دومپرستاریصدف انگوتی2

سوممدیریتبهناز رائف3

شایسته تقدیرمدیریتنسرین رفیعی4

نثر طنز

کسب شدهرشته تحصیلینام  نام خانوادگیردیف مقام 

اولداروسازیفائزه حسینی1

دومرادیولوژیحسین قائمی2

سومپرستاریحسین دهقانی3

شایسته تقدیربهداشت محیطامید آهرون4

نثر ادبی

کسب شدهرشته تحصیلینام  نام خانوادگیردیف مقام 

نثر ادبی

اولبهداشت محیطزهرا فرجپور1

دومپزشکیسعید جعفری2

سومپرستاریزهرا اسدالهی3

شایسته تقدیررادیولوژیفاطمه مدینه4

ترانه

کسب شدهرشته تحصیلینام  نام خانوادگیردیف مقام 

اولارشد تغذیهحسین امیدی1

دومپرستاریزهرا اسدالهی2

ج پور3 سومبهداشت محیطزهرا فر

فن بیان

کسب شدهرشته تحصیلینام  نام خانوادگیردیف مقام 

اولپزشکیفرشاد برزگر1

دومبهداشت حرفه ای زهرا راعی 2

سومحمید تقی پور3

شایسته تقدیرپزشکیحمید راستی4

شاهنامه خوانی

کسب شدهرشته تحصیلینام  نام خانوادگیردیف مقام 

اولپرستاریحسین جسور1

دومبهداشت محیطمحسن مصطفی پور2

سومپزشکیحمید راستی3

مجازی

کسب شدهرشته تحصیلینام  نام خانوادگیردیف مقام 

اولمدیریتمحمدصادق ملتجایی1

اولبهداشت عمومیآرزو دهقانی2

دوممدیریتناصر درخشانی3

اى مــردم! مــاه خــدا بــا برکــت و رحمــت و آمــرزش بــه ســوى شــما رو کــرده 
اســت.ماهى کــه نــزد خــدا، بهتريــن ماههاســت و روزهايــش بهتريــن روزها و 

شــبهايش بهتريــن شــبها و ســاعتهايش بهتريــن ساعتهاســت.
ماهــى کــه در آن شــما را بــه میهمانــى خــدا دعــوت کــرده انــد و شــما در آن از 
اهــل کرامــت خــدا شــده ايــد. نفســهاى شــما در آن ثــواب تســبیح و ذکــر خــدا 

دارد و خــواب شــما ثــواب عبــادت.
اعمــال شــما در آن پذيرفتــه اســت و دعاهــاى شــما مســتجاب، پــس، از 
پــروردگار خويــش بــا نیــت هاى راســتین و دلهاى پــاک، بخواهید که توفیق 
روزه ايــن مــاه و تــاوت قــرآن در آن را بــه شــما عنايــت فرمايــد. پــس شــقى و 
بدبخت، آن کسى است که در اين ماه بزرگ، از آمرزش خدا بى بهره شود. 

 	 در اين ماه باگرســنگى و تشــنگى خود، گرســنگى و تشــنگى روز قيامت 
را بیــاد آوريــد. بــه فقیــران و درمانــدگان کمــک ويــاری کنیــد.

 	 بــه پيــران و کهنســاالن احتــرام و بــه کودکانتــان مالطفــت و مهربانــى 
نمــوده و بــا خويشــاوندان رفــت و آمــد داشــته باشــید.

 	  زبــان خــود را از گفتــار ناشايســت نگاه داريد. ديدگان خــود را از ديدن ناروا 
و حــرام بپوشــانید و گوشــهاى خــود را از شــنيدن آنچــه نادرســت اســت، 
بــاز داريــد. بــا يتیمــان مــردم مهربانــى کنیــد تــا بعــد از شــما بــا يتیمــان شــما 

مهربانــى کننــد. از گناهــان خــود بــه ســوى خــدا توبــه و بازگشــت کنیــد.
 	  در اوقــات نمــاز، دســتهاى خــود را بــه دعــا برداريــد، زيــرا کــه وقــت 

نمــاز بهتريــن ساعتهاســت و در ايــن اوقــات، حــق تعالــى بــا رحمــت، 
بــه بندگانــش مــى نگــرد و اگــر بــا او مناجــات کننــد، پاسخشــان دهــد و 
چنانچــه او را نــدا کننــد لبیکشــان گويــد و اگــر از او بخواهنــد عطــا کنــد و 

چــون او را بخواننــد مستجابشــان گردانــد.
 اى مــردم! جانهايتــان در گــرو اعمال شماســت. پــس با طلب آمرزش 
از خــدا، آنهــا را از گــرو، خــارج کنیــد. پشــت شــما از بــار گناهــان ســنگین 
اســت، پــس بــا طوالنــى کــردن ســجده هــا، آن را ســبک گردانیــد و بدانیــد 
کــه حــق تعالــى بــه عــزت خــود ســوگند يــاد کــرده اســت کــه نمازگــزاران و 
ســجده کننــدگان در ايــن مــاه را عــذاب نکنــد و در روز قیامــت آنهــا را از آتش 

دوزخ در امــان دارد.

 اى مــردم! هرکــه از شــما روزه دار مؤمنــى را در ايــن مــاه افطــار دهــد، نــزد خــدا 
پــاداش بنــده آزاد کــردن و آمــرزش گناهــان گذشــته  اش را خواهــد داشــت.

برخــى از اصحــاب گفتنــد: يــا رســول اهلل! همه ما قادر به انجام آن نیســتیم. 
حضــرت فرمــود: بــا افطــار دادن روزه داران، از آتــش جهنــم بپرهیزيــد اگرچــه 

بــه نصــف دانــه خرمــا و يــا به يــک جرعه آب باشــد.
 اى مــردم! هرکــس اخــالق خــود را در ايــن مــاه نيکــو کنــد، از صــراط، آســان 
بگــذرد، آن روز کــه قدمهــا، بــر آن بلغــزد. هرکــس در  ايــن مــاه کارهــاى غامان 
و مســتخدمان خود را ســبک گرداند، خدا در قیامت حســاب او را آســان کند.
 هرکــس در ايــن مــاه از آزار رســاندن بــه مــردم خــوددارى کنــد، حــق تعالــى، 
روز قیامت،خشــم خــود را از او بــازدارد.  هرکــس در ايــن مــاه يتيــم بــى پــدرى 

را گرامــى دارد، خــدا او را در قیامــت عزيــز گردانــد.
 هرکــس در ايــن مــاه صلــه رحــم کنــد و بــا خويشــان بپيونــدد، خــدا او را در 
قیامــت بــه رحمــت خــود واصــل گردانــد و هرکــس در   اين ماه رابطــه اش را با 
خويشــان خود قطع کند،خداوند در قیامت رحمت خود را از او دريغ نمايد.
 هرکــس در ايــن مــاه نمــاز مســتحبى بپــا دارد، خداونــد او را از آتــش جهنــم 
برهانــد و کســى کــه نمــاز واجبــى بجــا آورد، خداونــد  ثواب هفتاد نمــاز واجب 

در ماههــاى ديگــر را بــه او عطــا کنــد.
هرکــس در ايــن مــاه بســیار بــر مــن صلــوات فرســتد، خداونــد کفــه ســبک 
اعمــال او را ســنگین گردانــد وهرکــس کــه در ايــن مــاه يــک آيه از قــرآن تاوت 

کنــد، ثــواب کســى را دارد کــه در ماههــاى ديگــر قــرآن را ختــم کــرده باشــد.
 اى مــردم! درهــاى بهشــت در ايــن مــاه گشــوده اســت، از پــروردگار خــود 

بخواهیــد کــه آنهــا را بــر روى شــما نبنــدد.
و درهــاى جهنــم در ايــن مــاه بســته اســت، از خدا بخواهید که آنهــا را بر روى 
شــما نگشــايد. شــیاطین در ايــن مــاه در غــل و زنجیرنــد. از خــدا بخواهیــد که 

آنها را بر شــما مســلط نگرداند.
على عليه السالم مى فرمايد: در اين حال از جا برخاسته و عرض کردم، 
اى پيامبــر خــدا! برتريــن اعمــال در ايــن مــاه چيســت؟ حضــرت فرمــود: 
اى ابــا الحســن! برتريــن اعمــال در ايــن مــاه پرهيــز از محرمــات اســت.
...    وســائل  الشــیعة ج 10 ص314

امــام رضــا عليــه الســالم بــه نقــل از پدرانــش، از امــام علــى)؟ع؟( ايــن خطبــه 
ارزشــمند را  از پيامبــر اکــرم)؟ص؟( نقــل فرموده انــد

اى مــردم! مــاه خــدا بــا برکــت و رحمــت و آمــرزش بــه ســوى شــما رو کــرده 
اســت.ماهى کــه نــزد خــدا، بهتريــن ماههاســت و روزهايــش بهتريــن روزها و 

شــبهايش بهتريــن شــبها و ســاعتهايش بهتريــن ساعتهاســت.
ماهــى کــه در آن شــما را بــه میهمانــى خــدا دعــوت کــرده انــد و شــما در آن از 
اهــل کرامــت خــدا شــده ايــد. نفســهاى شــما در آن ثــواب تســبیح و ذکــر خــدا 

دارد و خــواب شــما ثــواب عبــادت.
اعمــال شــما در آن پذيرفتــه اســت و دعاهــاى شــما مســتجاب، پــس، از 
پــروردگار خويــش بــا نیــت هاى راســتین و دلهاى پــاک، بخواهید که توفیق 
روزه ايــن مــاه و تــاوت قــرآن در آن را بــه شــما عنايــت فرمايــد. پــس شــقى و 
بدبخت، آن کسى است که در اين ماه بزرگ، از آمرزش خدا بى بهره شود. 

 	 در اين ماه باگرســنگى و تشــنگى خود، گرســنگى و تشــنگى روز قيامت 
را بیــاد آوريــد. بــه فقیــران و درمانــدگان کمــک ويــاری کنیــد.

 	 بــه پيــران و کهنســاالن احتــرام و بــه کودکانتــان مالطفــت و مهربانــى 
نمــوده و بــا خويشــاوندان رفــت و آمــد داشــته باشــید.

 	  زبــان خــود را از گفتــار ناشايســت نگاه داريد. ديدگان خــود را از ديدن ناروا 
و حــرام بپوشــانید و گوشــهاى خــود را از شــنيدن آنچــه نادرســت اســت، 
بــاز داريــد. بــا يتیمــان مــردم مهربانــى کنیــد تــا بعــد از شــما بــا يتیمــان شــما 

مهربانــى کننــد. از گناهــان خــود بــه ســوى خــدا توبــه و بازگشــت کنیــد.
 	  در اوقــات نمــاز، دســتهاى خــود را بــه دعــا برداريــد، زيــرا کــه وقــت 

نمــاز بهتريــن ساعتهاســت و در ايــن اوقــات، حــق تعالــى بــا رحمــت، 
بــه بندگانــش مــى نگــرد و اگــر بــا او مناجــات کننــد، پاسخشــان دهــد و 
چنانچــه او را نــدا کننــد لبیکشــان گويــد و اگــر از او بخواهنــد عطــا کنــد و 

چــون او را بخواننــد مستجابشــان گردانــد.
 اى مــردم! جانهايتــان در گــرو اعمال شماســت. پــس با طلب آمرزش 
از خــدا، آنهــا را از گــرو، خــارج کنیــد. پشــت شــما از بــار گناهــان ســنگین 
اســت، پــس بــا طوالنــى کــردن ســجده هــا، آن را ســبک گردانیــد و بدانیــد 
کــه حــق تعالــى بــه عــزت خــود ســوگند يــاد کــرده اســت کــه نمازگــزاران و 
ســجده کننــدگان در ايــن مــاه را عــذاب نکنــد و در روز قیامــت آنهــا را از آتش 

دوزخ در امــان دارد.

 اى مــردم! هرکــه از شــما روزه دار مؤمنــى را در ايــن مــاه افطــار دهــد، نــزد خــدا 
پــاداش بنــده آزاد کــردن و آمــرزش گناهــان گذشــته  اش را خواهــد داشــت.

برخــى از اصحــاب گفتنــد: يــا رســول اهلل! همه ما قادر به انجام آن نیســتیم. 
حضــرت فرمــود: بــا افطــار دادن روزه داران، از آتــش جهنــم بپرهیزيــد اگرچــه 

بــه نصــف دانــه خرمــا و يــا به يــک جرعه آب باشــد.
 اى مــردم! هرکــس اخــالق خــود را در ايــن مــاه نيکــو کنــد، از صــراط، آســان 
بگــذرد، آن روز کــه قدمهــا، بــر آن بلغــزد. هرکــس در  ايــن مــاه کارهــاى غامان 
و مســتخدمان خود را ســبک گرداند، خدا در قیامت حســاب او را آســان کند.

 هرکــس در ايــن مــاه از آزار رســاندن بــه مــردم خــوددارى کنــد، حــق تعالــى، 
روز قیامت،خشــم خــود را از او بــازدارد.  هرکــس در ايــن مــاه يتيــم بــى پــدرى 

را گرامــى دارد، خــدا او را در قیامــت عزيــز گردانــد.
 هرکــس در ايــن مــاه صلــه رحــم کنــد و بــا خويشــان بپيونــدد، خــدا او را در 
قیامــت بــه رحمــت خــود واصــل گردانــد و هرکــس در   اين ماه رابطــه اش را با 
خويشــان خود قطع کند،خداوند در قیامت رحمت خود را از او دريغ نمايد.
 هرکــس در ايــن مــاه نمــاز مســتحبى بپــا دارد، خداونــد او را از آتــش جهنــم 
برهانــد و کســى کــه نمــاز واجبــى بجــا آورد، خداونــد  ثواب هفتاد نمــاز واجب 

در ماههــاى ديگــر را بــه او عطــا کنــد.
هرکــس در ايــن مــاه بســیار بــر مــن صلــوات فرســتد، خداونــد کفــه ســبک 
اعمــال او را ســنگین گردانــد وهرکــس کــه در ايــن مــاه يــک آيه از قــرآن تاوت 

کنــد، ثــواب کســى را دارد کــه در ماههــاى ديگــر قــرآن را ختــم کــرده باشــد.
 اى مــردم! درهــاى بهشــت در ايــن مــاه گشــوده اســت، از پــروردگار خــود 

بخواهیــد کــه آنهــا را بــر روى شــما نبنــدد.
و درهــاى جهنــم در ايــن مــاه بســته اســت، از خدا بخواهید که آنهــا را بر روى 
شــما نگشــايد. شــیاطین در ايــن مــاه در غــل و زنجیرنــد. از خــدا بخواهیــد که 

آنها را بر شــما مســلط نگرداند.
على عليه السالم مى فرمايد: در اين حال از جا برخاسته و عرض کردم، 
اى پيامبــر خــدا! برتريــن اعمــال در ايــن مــاه چيســت؟ حضــرت فرمــود: 
اى ابــا الحســن! برتريــن اعمــال در ايــن مــاه پرهيــز از محرمــات اســت.
...    وســائل  الشــیعة ج 10 ص314

امــام رضــا عليــه الســالم بــه نقــل از پدرانــش، از امــام علــى)؟ع؟( ايــن خطبــه 
ارزشــمند را  از پيامبــر اکــرم)؟ص؟( نقــل فرموده انــد
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اى مــردم! مــاه خــدا بــا برکــت و رحمــت و آمــرزش بــه ســوى شــما رو کــرده 
اســت.ماهى کــه نــزد خــدا، بهتريــن ماههاســت و روزهايــش بهتريــن روزها و 

شــبهايش بهتريــن شــبها و ســاعتهايش بهتريــن ساعتهاســت.
ماهــى کــه در آن شــما را بــه میهمانــى خــدا دعــوت کــرده انــد و شــما در آن از 
اهــل کرامــت خــدا شــده ايــد. نفســهاى شــما در آن ثــواب تســبیح و ذکــر خــدا 

دارد و خــواب شــما ثــواب عبــادت.
اعمــال شــما در آن پذيرفتــه اســت و دعاهــاى شــما مســتجاب، پــس، از 
پــروردگار خويــش بــا نیــت هاى راســتین و دلهاى پــاک، بخواهید که توفیق 
روزه ايــن مــاه و تــاوت قــرآن در آن را بــه شــما عنايــت فرمايــد. پــس شــقى و 
بدبخت، آن کسى است که در اين ماه بزرگ، از آمرزش خدا بى بهره شود. 

 	 در اين ماه باگرســنگى و تشــنگى خود، گرســنگى و تشــنگى روز قيامت 
را بیــاد آوريــد. بــه فقیــران و درمانــدگان کمــک ويــاری کنیــد.

 	 بــه پيــران و کهنســاالن احتــرام و بــه کودکانتــان مالطفــت و مهربانــى 
نمــوده و بــا خويشــاوندان رفــت و آمــد داشــته باشــید.

 	  زبــان خــود را از گفتــار ناشايســت نگاه داريد. ديدگان خــود را از ديدن ناروا 
و حــرام بپوشــانید و گوشــهاى خــود را از شــنيدن آنچــه نادرســت اســت، 
بــاز داريــد. بــا يتیمــان مــردم مهربانــى کنیــد تــا بعــد از شــما بــا يتیمــان شــما 

مهربانــى کننــد. از گناهــان خــود بــه ســوى خــدا توبــه و بازگشــت کنیــد.
 	  در اوقــات نمــاز، دســتهاى خــود را بــه دعــا برداريــد، زيــرا کــه وقــت 

نمــاز بهتريــن ساعتهاســت و در ايــن اوقــات، حــق تعالــى بــا رحمــت، 
بــه بندگانــش مــى نگــرد و اگــر بــا او مناجــات کننــد، پاسخشــان دهــد و 
چنانچــه او را نــدا کننــد لبیکشــان گويــد و اگــر از او بخواهنــد عطــا کنــد و 

چــون او را بخواننــد مستجابشــان گردانــد.
 اى مــردم! جانهايتــان در گــرو اعمال شماســت. پــس با طلب آمرزش 
از خــدا، آنهــا را از گــرو، خــارج کنیــد. پشــت شــما از بــار گناهــان ســنگین 
اســت، پــس بــا طوالنــى کــردن ســجده هــا، آن را ســبک گردانیــد و بدانیــد 
کــه حــق تعالــى بــه عــزت خــود ســوگند يــاد کــرده اســت کــه نمازگــزاران و 
ســجده کننــدگان در ايــن مــاه را عــذاب نکنــد و در روز قیامــت آنهــا را از آتش 

دوزخ در امــان دارد.

 اى مــردم! هرکــه از شــما روزه دار مؤمنــى را در ايــن مــاه افطــار دهــد، نــزد خــدا 
پــاداش بنــده آزاد کــردن و آمــرزش گناهــان گذشــته  اش را خواهــد داشــت.

برخــى از اصحــاب گفتنــد: يــا رســول اهلل! همه ما قادر به انجام آن نیســتیم. 
حضــرت فرمــود: بــا افطــار دادن روزه داران، از آتــش جهنــم بپرهیزيــد اگرچــه 

بــه نصــف دانــه خرمــا و يــا به يــک جرعه آب باشــد.
 اى مــردم! هرکــس اخــالق خــود را در ايــن مــاه نيکــو کنــد، از صــراط، آســان 
بگــذرد، آن روز کــه قدمهــا، بــر آن بلغــزد. هرکــس در  ايــن مــاه کارهــاى غامان 
و مســتخدمان خود را ســبک گرداند، خدا در قیامت حســاب او را آســان کند.

 هرکــس در ايــن مــاه از آزار رســاندن بــه مــردم خــوددارى کنــد، حــق تعالــى، 
روز قیامت،خشــم خــود را از او بــازدارد.  هرکــس در ايــن مــاه يتيــم بــى پــدرى 

را گرامــى دارد، خــدا او را در قیامــت عزيــز گردانــد.
 هرکــس در ايــن مــاه صلــه رحــم کنــد و بــا خويشــان بپيونــدد، خــدا او را در 
قیامــت بــه رحمــت خــود واصــل گردانــد و هرکــس در   اين ماه رابطــه اش را با 
خويشــان خود قطع کند،خداوند در قیامت رحمت خود را از او دريغ نمايد.

 هرکــس در ايــن مــاه نمــاز مســتحبى بپــا دارد، خداونــد او را از آتــش جهنــم 
برهانــد و کســى کــه نمــاز واجبــى بجــا آورد، خداونــد  ثواب هفتاد نمــاز واجب 

در ماههــاى ديگــر را بــه او عطــا کنــد.
هرکــس در ايــن مــاه بســیار بــر مــن صلــوات فرســتد، خداونــد کفــه ســبک 
اعمــال او را ســنگین گردانــد وهرکــس کــه در ايــن مــاه يــک آيه از قــرآن تاوت 

کنــد، ثــواب کســى را دارد کــه در ماههــاى ديگــر قــرآن را ختــم کــرده باشــد.
 اى مــردم! درهــاى بهشــت در ايــن مــاه گشــوده اســت، از پــروردگار خــود 

بخواهیــد کــه آنهــا را بــر روى شــما نبنــدد.
و درهــاى جهنــم در ايــن مــاه بســته اســت، از خدا بخواهید که آنهــا را بر روى 
شــما نگشــايد. شــیاطین در ايــن مــاه در غــل و زنجیرنــد. از خــدا بخواهیــد که 

آنها را بر شــما مســلط نگرداند.
على عليه السالم مى فرمايد: در اين حال از جا برخاسته و عرض کردم، 
اى پيامبــر خــدا! برتريــن اعمــال در ايــن مــاه چيســت؟ حضــرت فرمــود: 
اى ابــا الحســن! برتريــن اعمــال در ايــن مــاه پرهيــز از محرمــات اســت.
...    وســائل  الشــیعة ج 10 ص314

امــام رضــا عليــه الســالم بــه نقــل از پدرانــش، از امــام علــى)؟ع؟( ايــن خطبــه 
ارزشــمند را  از پيامبــر اکــرم)؟ص؟( نقــل فرموده انــد
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حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز در خانه سالمندان به مناسبت هفته سالمت
هفتـــه  مناســـبت  بـــه  تبریـــز  علوم پزشـــکی  دانشـــگاه  رئیـــس 
ســـامت از "مرکـــز ســـالمندان آنـــا" بازدیـــد نمـــوده و درجشـــن 
کـــرد.  تولـــد 113 ســـالگی یکـــی از ســـالمندان ایـــن مرکـــز شـــرکت 
گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز  بـــه 
دکترمحمـــد حســـین صومـــی، رئیـــس دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی 
کـــرد: بـــر اســـاس آمارهـــا مـــا  تبریـــز در حاشـــیه ایـــن مراســـم اظهـــار 
کشـــور  جـــزو ســـه اســـتان بـــا شـــیوع بـــاالی ســـالمندی در ســـطح 
می باشـــیم  و اینکـــه در جامعـــه مـــا درصـــد ســـالمندی بـــاال اســـت 
کـــه شـــانس بقـــا در جامعـــه مـــا  نشـــان دهنده ی ایـــن اســـت 
زیـــاد اســـت و همچنیـــن مهاجـــرت جوانـــان نیـــز می توانـــد ایـــن 
کـــه درصـــد ســـالمندی را بـــه نســـبت  درصـــد را بـــاال ببـــرد، چـــرا 
کل جمعیـــت در نظرمی گیرنـــد. وی در خصـــوص ارائـــه خدمـــات 
کانون هـــای دوســـتدار  کـــرد: ایجـــاد  بـــه قشـــر ســـالمندان، بیـــان 
کـــه آن  ســـالمندی از جملـــه خدمـــات می باشـــد؛ بـــه ایـــن صـــورت 
کـــز ســـامت بـــه افـــراد داده می شـــود  کـــه در مرا دســـته از خدماتـــی 
گروه هـــای ســـنی، قســـمتی هـــم بـــه ســـالمندان  کنـــار دیگـــر  در 
ــندیده   ــه اتفاقـــی جدیـــد و پسـ کـ اختصـــاص داده شـــده اســـت، 
می باشـــد. وی افـــزود: در جهـــت توانمندســـازی ســـالمندان نیـــز، 
آمـــوزش دانســـته ها و توامندی هـــای ســـالمندان مثـــل شـــعر 
کانون هـــای  کـــه در  کشـــیدن و... می باشـــد  خوانـــی، نقاشـــی 
دوســـت دار ســـالمندی پیگیـــر ایـــن نـــوع برنامه هـــا هســـتیم. 
دکترصومـــی ادامـــه داد: بـــا توجـــه بـــه اینکـــه ســـطح بهداشـــت 
در جامعـــه در حـــال ارتقـــاء می باشـــد از ایـــن رو در آینـــده نیـــز 
ــن  ــه همیـ ــود؛ بـ ــم بـ ــالمندان خواهیـ ــداد سـ ــش تعـ ــاهد افزایـ شـ

جهـــت بایـــد در ایـــن خصـــوص برنامه ریـــزی شـــود و دانشـــگاه 
کـــه برنامه هایـــی در  علـــوم پزشـــکی تبریـــز نیـــز در تـــاش اســـت 
ــه  ــه بـ ــا توجـ ــرد: بـ کـ ــار  ــد. وی اظهـ ــته باشـ ایـــن خصـــوص داشـ
کـــز ســـالمندی در جامعـــه مـــا مخصـــوص نگـــه داری از  اینکـــه مرا
کـــزی  کـــه مرا ســـالمندان ســـالم اســـت، در برنامـــه مـــا وجـــود دارد 
در  و  داشـــته  بیمـــاری  کـــه  ســـالمندانی  تـــا  کنیـــم  فراهـــم  را 
کـــز خـــاص نگهـــداری و مـــورد  شـــرایط مناســـبی نیســـتند، در مرا
مراقبت هـــای بهداشـــتی قـــرار بگیرنـــد. وی افـــزود: مـــا بـــرای 
بـــه تحقـــق رســـیدن ایـــن برنامه هـــا، نیـــاز بـــه مســـاعدت خیـــران 
داریـــم، تـــا بـــا ســـرمایه گزاری در ایـــن بخـــش، مـــکان مخصوصـــی 
ــم  کنیـ ــداث  ــرده و احـ کـ ــدا  ــز پیـ کـ ــوع مرا ــن نـ ــداث ایـ ــرای احـ بـ
تـــا شـــرایط مناســـبی بـــرای ســـالمندان فراهـــم شـــود. رئیـــس 
گفـــت: بیشـــترین مشـــکات  دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز، 
ســـالمندان، ریشـــه در دوران میانســـالی فـــرد دارد و اینکـــه افـــراد 
کـــرده و  کمتـــر بـــه ســـامتی خـــود توجـــه  در ایـــن دوره از زندگـــی 
کـــرد: دوران  ــا مبتـــا می شـــوند. وی بیـــان  بـــه انـــواع بیماری هـ
کـــه افـــراد در جامعـــه  میانســـالی از ســـن 25-60 ســـالگی میباشـــد 
کـــودکان  کـــرده و بـــه جامعـــه بهـــره مـــی دهنـــد، و همچنیـــن از  کار 
ــز مراقبـــت می کننـــد در ایـــن صـــورت از ســـامتی خـــود  خـــود نیـ
ــه  ــا بـ ــرل بیماری هـ کنتـ ــا  ــکاپ یـ ــرای چـ ــر بـ کمتـ ــده و  غافـــل شـ
کـــرد: در ایـــن صـــورت  کننـــد. وی اظهـــار  پزشـــک مراجعـــه مـــی 
کـــه  ــوردار نیســـت زمانـــی  ــه از ســـامتی مناســـبی برخـ کـ فـــردی 
بـــه دوره ی ســـالمندی وارد می شـــود، توانمندی هـــای خـــود 
را از دســـت داده و دچـــار مشـــکات فراوانـــی می شـــوند. صومـــی 

کـــه در  کـــه تـــا زمانـــی  گفـــت: توصیـــه مـــا بـــه مـــردم ایـــن اســـت 
ســـنین جوانـــی و میان ســـالی قـــرار دارنـــد، مراقـــب ســـامتی خـــود 
بـــوده و ســـطح آن را ارتقـــاء دهنـــد و همچنیـــن بـــا شناســـایی 
تـــا  کننـــد  پیشـــگری  آنهـــا  از  ســـامتی،  بـــرای  عوامـــل خطـــر 
در دوران ســـالمندی بتواننـــد حداقـــل بـــه امـــورات شـــخصی 
ــاس  ــد احسـ ــا بایـ ــی مـ ــه تمامـ ــان اینکـ ــا بیـ ــند. وی بـ ــود برسـ خـ
ــت از  ــت مراقبـ ــرد: در جهـ کـ ــان  ــیم، بیـ ــته باشـ ــئولیت داشـ مسـ
ـــز تمـــام تـــاش خـــود را  ســـالمندان، دانشـــگاه علوم پزشـــکی تبری
ـــز  ـــران نی ـــه تمامـــی مســـئوالن و به خصـــوص خی ـــرد و ب ک خواهـــد 
کـــرده  کـــه در ایـــن خصـــوص ســـرمایه گزاری  توصیـــه می کنیـــم 
کنیـــم. وی  ـــرای ســـالمندان فراهـــم  ـــا شـــرایط مناســـب تری را ب ت
کـــرد: بایـــد  کیـــد بـــر ضـــرورت تحکیـــم بنیـــان خانـــواده، ابـــراز  بـــا تا
کـــه  کنیـــم  کـــه در تـــوان داریـــم شـــرایطی را فراهـــم  تـــا آنجایـــی 
ســـالمندان مـــا در خانـــه باشـــند، و چنانچـــه تـــوان آن را نداشـــتیم 
بســـپاریم.  ســـالمندی  کـــز  مرا بـــه  را  عزیـــزان  ایـــن  موقـــع  آن 
شـــایان ذکـــر اســـت بـــه منظـــور رعایـــت تغزیـــه ســـالم و همچنیـــن 
کیـــک و  پیشـــگیری از دیابـــت در ایـــن جشـــن تولـــد، بـــه جـــای 
شـــیرینی، از میـــوه و هندوانـــه بـــرای پذیرایـــی اســـتفاده شـــد. 
گفتنـــی اســـت، ایـــن ســـالمند 113 ســـاله"باالخانم موحـــد"، در 
کارهـــای شـــخصی  ـــرار دارد و تمامـــی  حـــد مناســـبی از ســـامتی ق
گـــزارش؛ ایـــن  اش را خـــودش انجـــام مـــی دهـــد. بـــر اســـاس ایـــن 
مراســـم در مرکـــز ســـالمندان آنـــا، بـــا حضـــور جمعـــی از اهالـــی مرکـــز 
بهداشـــت و همچنیـــن رئیـــس دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی برگـــزار و 

کـــش ایـــن مرکـــز تجلیـــل شـــد. کادر زحمـــت  از 

برگزاری کارناوال سالمت توسط نونهاالن در 
شهرستان میانه 

نونهاالن مهدکودک  فرشــته های شــهر میانه با برگزاری کارناوال ســامت ازمحل مهدکودک فرشــته 
هــا تــا فرمانــداری ویــژه شهرســتان میانــه را راهپیمایی نمــوده و با دادن شــعارهای نمــک کمتر زندگی 
بهتــر هفتــه ســامت ســال 95 را گرامــی داشــتند  بــه گــزارش روابــط عمومــی شــبکه بهداشــت و درمــان 
ــا راهپیمایــی و ســردادن شــعارهای بهداشــتی ماننــد زندگــی بهتــر بــا نمــک  میانــه: ایــن نونهــاالن  ب
کمتــر؛ زندگــی بهتــر بــا روغــن ،قنــد و شــکر کمتــر بــا حضــور در محل  ســالن اجتماعــات  فرمانــداری ویژه 
شهرســتان میانــه  و خوانــدن بیانیــه هفتــه ســامت درحضــور مهنــدس مشــایخی معــاون اجتماعــی 
و سیاســی فرمانــداری ویــژه شهرســتان میانــه و دکتــر صمــد طاهــری مدیــر شــبکه بهداشــت و درمــان 
میانــه  و جمعــی از اعضــای شــورای اداری و شــورای اســامی  شــهر میانــه از عمــوم مــردم خواســتند بــا 
کاهــش مصــرف  نمــک، روغــن، قنــد و شــکر  بــه ســامتی خــود و فرزندانشــان  توجــه نماینــد تــا دچــار 
بیماریهــای ماننــد دیابــت، فشــارخون و غیــره  نشــوند. درایــن مراســم ضمــن تشــویق برنامــه هــای 

نونهــاالن از ســوی مســئولین شهرســتان میانــه بــه رســم یادبــود هدایایــی بــه آنهــا اهــدا گردیــد.
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دیدار نوروزی دکتر صومی و اعضای هیئت رئیسه
 دانشگاه با خانواده دانشگاه علوم پزشکی تبریز 

کارکنــان و دانشــجویان ایــن دانشــگاه بــه  دکتــر محمــد حســین صومــی رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز بــه همــراه اعضــای هیئــت رئیســه ایــن دانشــگاه بــا اســاتید ، اعضــای هیــات عملــی ، 
ــواده ی بــزرگ دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز  کلیــه اعضــای خان ــا حضــور پرشــور  گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز ایــن دیدارصمیمــی ب ــه  کــرد.  ب ــدار  ــوروز دی مناســبت عیــد ن
گــزارش فــوق درایــن جمــع صمیمــی دکتــر صومــی و معاونیــن و دیگــر اعضــای هیــات رئیســه  کارمنــدان ایــن دانشــگاه امــروز از ســاعت 11 الــی 13 بطــول انجامیــد.  بــه  در محــل باشــگاه اســاتید و 
ــری تصاویــر صفحــه اصلــی دانشــگاه بــه آدرس tbzmed.ac.ir  موجــود میباشــد.  گال ــدار در  ــه ایــن دی کردنــد.  تصاویــر مربــوط ب کلیــه اعضــای جامعــه  ــرای  آروزی ســالی پــراز ســامتی وموفقیــت ب

سومین workshop مراقبت 
 )NIDCAP( تکاملی یگانه نوزادان
در بیمارستان الزهرا )س( با حضور 
دکتر نیك کانمن برگزار گردید 
گــزارش روابــط عمومــی مرکــز آموزشــی درمانــی الزهــرا،  دکترمحمــد باقــر  بــه 
حســینی فــوق تخصــص نــوزادان و رئیــس بخــش NICU   بیمارســتان الزهــرا در 
 NIDCAP گفــت:  مراقبــت تکاملــی یگانــه نــوزادان )متیــن یــا کارگاه  مــورد ایــن 
کــه در آن والدیــن در مراقبــت از فرزنــد خــود  ( نوعــی از مراقبــت از نــوزادان اســت 
ــوزادان مــی باشــد در  کننــد و تمامــی توجــه بــه حفاظــت از مغــز ن مشــارکت مــی 
ــرای  ــه ب ــاد الن ــدا ،ایج ــش ص کاه ــور و  ــش ن کاه ــد  ــی مانن ــت اقدامات ــن مراقب ای
ــرل درد  کنت ــادر ،مراقبــت آغوشــی KMC و  ــا شــیر م ــه ب ــوزاد و تغذی ــدن ن خوابان
کارکــردن پرســتاران بــا  گیــرد. همچنیــن مــدل  در نــوزادان مــورد توجــه قــرار مــی 

گانــه خواهــد بــود . آشــنایی بــا ایــن برنامــه بــرای اولیــن بار در کشــور از ســال 1392به ابتــکار اداره ســامت نــوزادان و دفتر یونیســف در تهران شــروع گردید  بیمــاران نیــز بــرا ســاس نیــاز هــر نــوزاد بصــورت جدا
.از آن زمــان بــا همــکاری اداره یونیســفNICU  چهــار بیمارســتان منتخــب در کشــور بــه تــاش در جهــت نهادینــه ســازی مراقبــت  NIDCAPاقــدام نمــوده انــد .NICU بیمارســتانهای الزهــرا تبریز ،مهدیه 
 NIDCAP آموزشــیWORKSHOP  تهــران ،ولیعصــر تهــران و حافــظ شــیراز زیــر نظــر مدرســین بیــن المللــی مراقبــت آمــوزش هــای خــود را از همــان زمــان آغــاز نمــوده انــد. دکترحســینی افزودنــد نوبــت دوم
گرفــت . در پــی برگــزاری ایــن  از تاریــخ 17تــا 21 فروردیــن 95 در بیمارســتان الزهــرا برگــزار گردیــد .ایــن برنامــه بصــورت آموزشــی عملــی و تئــوری و در جهــت آمــوزش 4 مربــی کشــوری ایــن مراقبــت صــورت 
برنامــه آموزشــی  دکتــر کیــوان میرنیــا بعنــوان مربــی کشــوری NIDCAP مــورد تائیــد قــرار گرفــت و ســه نفــر دیگــر وارد مرحلــه پیشــرفته آموزشــی ایــن مراقبــت گردیدنــد . بدنبــال ایــن برنامــه در تاریــخ 22 تــا 
24 فروردیــن نیــز یــك ســمینار بیــن المللــی در زمینــه مراقبــت همــه جانبــه نــوزادان در هتــل اویــن تهــران برگــزار شــد کــه نماینــدگان ایــن مرکــز در آن برنامــه شــرکت داشــته و خاصــه فعالیتهــای خــود را ارائه 
کشــور را دارد . نمودنــد. شــایان ذکــر اســت، بــر اســاس بررســی انجــام شــده توســط دانشــگاه علــوم پزشــکی شــیراز  NICUبیمارســتان الزهــرا تبریــز رتبــه نخســت در جهــت اجــرای مراقبــت NIDCAP  در 
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کسب رتبه پیشتاز در مدیریت عملکرد معاونت توسعه ومنابع دانشگاه
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی  تبریــز از تقدیــر دکترســید علــی صدرالســادات معــاون توســعه مدیریــت و منابــع وزارت بهداشــت و درمــان و آمــوزش پزشــکی از معــاون توســعه و مدیریــت منابــع دانشــگاه 
ــکی  ــوم پزش ــای عل ــگا هه ــن دانش ــگاه دربی ــن دانش ــع ای ــت مناب ــعه ومدیری ــت توس ــط معاون ــتاز توس ــه پیش ــب رتب کس ــال  ــه دنب ــگاه  ب ــی دانش ــط عموم ــزارش رواب گ ــه  ــر داد. ب ــز خب ــکی تبری ــوم پزش عل
سراسرکشــور، دکترســید علــی صدرالســادات معــاون توســعه مدیریــت و منابــع وزارت بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی ایــن موفقیــت را بــه رئیــس دانشــگاه تبریــک گفــت. در متــن ایــن لــوح آمــده اســت;  

با اهداء سام و تحیات الهی
کارکنــان اندیشــمند و عملگرایــی اســت   اســتقرارنظام مدیریــت عملکــرد یکــی از نشــانه هــای اساســی حرکــت در مســیر تعالــی هــر ســازمان اســت. پیداســت چنیــن نظامــی وابســته بــه وجــود مدیــران و 
گرامــی تــان، وارد دومیــن ســال  کــه بــه عنایــت الهــی و همــت شــما همــکاران  کنــون  کــه در پــی شناســایی، تامیــن، و تخصیــص هدفمنــد منابــع بــرای دســتیابی بــه اهــداف ســازمان مــی باشــند. ا
اســتقرار نظــام مدیریــت عملکــرد در حــوزه توســعه و مدیریــت منابــع وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی شــده ایــم، بدینوســیله اعــام میــدارد معاونــت توســعه مدیریــت و منابــع آن دانشــگاه 
در ارزیابــی بــه عمــل آمــده در ســال 1394بــه رتبــه پیشــتاز در مدیریــت عملکــرد نایــل آمــده اســت .  ضمــن تقدیــر از معــاون محتــرم توســعه مدیریــت و منابــع آن دانشــگاه و همــکاران ایشــان،توفیقات 

بیشتر همگان را در استمرار و ارتقاء نظام مدیریت عملکرد آن دانشگاه از درگاه خداوند خواهانم . 
 سیدعلی صدرالسادات/معاون توسعه ومدیریت و منابع

گردیــد بــر اســاس  رتبــه بنــدی، دانشــگاه  کــه  در شــیراز برگــزار   شــایان ذکــر اســت در همایــش ســی امیــن همایــش معاونــان توســعه مدیریــت و منابــع دانشــگاه هــا و دانشــکده هــای علــوم پزشــکی کشــور 
کــه  15دانشــگاه علــوم پزشــکی کشــور بــه عنــوان پیشــتاز، 34دانشــگاه بــه عنوان  هــای علــوم پزشــکی کشــور بــه ترتیــب بــه ســه رتبــه پیشــتاز، پویــا و کوشــا در مدیریــت عملکــرد، رتبــه بنــدی شــده انــد، 

کوشــا، معرفی شــدند. پویــا و هشــت دانشــگاه بــه عنــوان 

کید کرد: معاون آموزشی در اجالس مدیران روابط عمومی دانشگاه های علوم پزشکی کشور تا

ضرورت تالش برای حفظ و ارتقای جایگاه ایران در حیطه های مختلف دانش در منطقه و جهان
گــزارش وبــدا، دکتــر باقــر الریجانــی در اجــاس مدیــران روابــط عمومــی دانشــگاه هــای و دانشــکده هــای علــوم پزشــکی کشــور و ســازمان هــای وابســته تعــداد دانشــجو هــای رشــته هــای علــوم پزشــکی  بــه 
گفــت: در حــال حاضــر 65 دانشــگاه و دانشــکده علــوم پزشــکی دولتــی و 90 واحــد دانشــگاهی  کــرد و  کــز غیــر دولتــی حــدود 60 هــزار دانشــجو بیــان  کــز دولتــی را 190 هــزار و در مرا در حــال تحصیــل در مرا
کــرد و افــزود: در  گــروه پزشــکی را بیــش از 180 انجمــن بیــان  کشــور، تعــداد انجمــن هــای علمــی  کشــور وجــود دارد. معــاون آموزشــی وزارت بهداشــت بــا اشــاره بــه وجــود 50 قطــب علمــی در  غیردولتــی در 
ســال 94 بیــش از 2500 متخصــص و فــوق تخصــص در رشــته هــای علــوم پزشــکی بــه عرصــه خدمــت وارد شــدند. دکتــر الریجانــی بــا اشــاره بــه رشــد 11 درصــدی دانشــجویان اســتعدادهای درخشــان و 
رشــد 17 درصــدی تعــداد اعضــای هیــات علمــی در ســال 94، افــزود: ایــن رشــد نشــانه اقبــال بیشــتر نخبــگان بــه رشــته هــای علــوم پزشــکی اســت. معــاون آموزشــی در ادامــه عمــده تمرکــز آمــوزش علــوم 
کتــاب بســته هــای تحــول و نــوآوری در آمــوزش علــوم پزشــکی بــرای حــدود 20 هــزار  کــرد و افــزود:  پزشــکی در ســال 95 را بــر پایــه اســتقرار برنامــه هــای تحــول و نــوآوری در آمــوزش علــوم پزشــکی بیــان 
نفــر از اعضــای هیــات علمــی دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی ارســال شــده اســت. دکتــر الریجانــی بــه وجــود نــرم افــزار واژه شناســی بســته هــای تحــول و نــوآوری در آمــوزش علــوم پزشــکی اشــاره کــرد و افــزود: 
کــرده اســت. وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــر ضــرورت تــاش بــرای حفــظ و ارتقــای جایــگاه ایــران در حیطــه هــای  گفتمــان تحــول ایجــاد  گامــی مهــم و موثــر در راســتای اســتقرار  ایــن نــرم افــزار 
کنــد و اقتــدار خــود را در دانــش و پژوهــش اعتــا دهــد.  کــرد و افــزود: از طریــق ایــن مجــرا کشــور مــی توانــد بــه عنــوان یــک قطــب دانشــی در جهــان ایفــای نقــش  کیــد  مختلــف دانــش در منطقــه و جهــان تا
کــه ایــن امــر یکــی از مهــم تریــن محورهــای تحــول در آمــوزش علــوم پزشــکی اســت. دکتــر الریجانــی  کــرد: در ایــن مســیر نیازمنــد ترســیم نقشــه راه و بینشــی آینــده نگارانــه هســتیم  کیــد  معــاون آموزشــی تا
کتــب  کــرد و افــزود: در ایــن راســتا  کتــب مرجــع ملــی در علــوم پزشــکی بیــان  یکــی از اقدامــات بســیار اثــر بخــش در راســتای توجــه بــه دانــش بومــی و ایجــاد زمینــه بــرای تحقــق مرجعیــت علمــی را تدویــن 
مرجــع عملــی دندانپزشــکی بــه عنــوان اولیــن قــدم در ایــن خصــوص تدویــن شــد و تــا کنــون 14 جلــد از ایــن کتــب تدویــن شــده کــه 6 جلــد چــاپ و توزیــع شــده اســت. وی یکــی از ماموریــت هــای ویــژه داده 
کســب مرجعیــت علمــی تدویــن و مبنــای رصــد  کــرد و افــزود: در ایــن نقشــه راه، الزامــات مرجعیــت، شــاخص هــا و ســنجه هــای  شــده بــه دانشــگاه هــا را تدویــن نقشــه راه تحقــق مرجعیــت علمــی بیــان 
کــرد و افــزود: برگــزاری همایــش هــا  گرفــت. معــاون آموزشــی در ادامــه تکمیــل ســند آینــده نــگاری در حــوزه آمــوزش عالــی ســامت را یکــی از اقدامــات و فعالیــت هــای ســال 95 عنــوان  حرکــت قــرار خواهــد 
کتــب مرجــع در  کتــب مرجــع دندانپزشــکی و تدویــن  و ســمینارهای دانشــگاهی در خصــوص آینــده نــگاری، اســتقرار و آغــاز بــه فعالیــت مرکــز ملــی تحقیقــات راهبــردی آمــوزش پزشــکی، تکمیــل تدویــن 
ســایر حیطــه هــا از دیگــر اقدامــات ســال 95 اســت. دکتــر الریجانــی یکــی از راهکارهــای اساســی در راســتای توجــه بــه عوامــل اجتماعــی تعییــن کننــده ســامت را تــاش در جهــت ورود ســریع تــر دانشــجویان 
پزشــکی بــه عرصــه هــای بالینــی جامعــه نگــر بیــان کــردو افــزود: در ایــن راســتا متناســب ســازی طــول دوره تحصیــل در پزشــکی عمومــی و برخــی از رشــته های تخصصــی و فوق تخصصی مــی تواند کمک 

کــرد. کننــده ســامت بیــان  کننــده باشــد. وی در پایــان بازنگــری تربیــت نیروهــای پرســتاری و توجــه بــه نقــش نیروهــای حدواســط را از دیگــر اقدامــات در حــوزه عوامــل اجتماعــی تعییــن 

به همت معاونت توسعه مدیریت و منابع برای اولین بار در دانشگاه برگزار شد: 

دوره آموزشی مدیریت مالی ویژه 
مدیران دانشگاه

بــرای اولیــن بــار در دانشــگاه بــه همــت معاونــت توســعه مدیریــت و منابــع ، 
ــز  ــکی تبری ــوم پزش ــگاه عل ــران دانش ــژه مدی ــی وی ــت مال ــی مدیری دوره آموزش
گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز، دکتــر  برگــزار شــد. بــه 
مســعود فقیــه دینــوری معــاون توســعه مدیریــت و منابــع دانشــگاه در حاشــیه 
گفــت :ایــن دوره آموزشــی در راســتای توانمنــد ســازی  برگــزاری ایــن دوره 
گردیــد. معــاون توســعه  مدیــران در حیطــه مباحــث مدیریــت مالــی برگــزار 
مدیریــت و منابــع دانشــگاه افــزود : دکتــر خلیلیــان رئیــس دیــوان محاســبات 
اســتان و فــردی رئیــس اداره مالــی و معاماتــی اســتان از اســاتیدی بودنــد 
ــت  ــی اس گفتن ــد.  ــود پرداختن ــب خ ــه مطال ــه ارائ ــی ب ــن دوره آموزش ــه در ای ک
دوره آموزشــی مدیریــت مالــی روزهــای 13 و 14 بهمــن مــاه در ســالن آمــوزش 

معاونــت توســعه برگــزار شــد.  
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کــه خداونــد متعــال بــه  تریــن نعمتهــای الهــی اســت  بــدون شــک ســالمت یکــی از بــا ارزشــترین و واال
بنــدگان خــود ارزانــی داشــته اســت. تامیــن، حفــظ و ارتقــای  ســالمت از مهمتریــن وظایــف فــردی 
و اجتماعــی جامعــه بــوده و بهــره منــدی از ســالمت ) در تمــام ابعــاد آن ( جــزو حقــوق اولیــه هــر 
کــه مدیــران و مســئولین ســازمانهای مختلــف بطــور مســتقیم یــا غیرمســتقیم وظیفــه  فــرد مــی باشــد 
گســترش و تامیــن بهــره منــدی آحــاد جمعیــت را بعهــده دارنــد. در ایــن میــان نقــش دانشــگاههای 
خدمــات  و  بهداشــتی  اولیــه  مراقبتهــای  موقــع  بــه  و  مســتقیم  ارائــه  طریــق  از  پزشــکی  علــوم 
درمانــی؛ و نقــش مــردم بــه عنــوان متولیــان اصلــی ســالمت خــود در پیشــگیری و ارتقــای ســالمت 
چشــمگیرتر اســت.  در همیــن راســتا اداره ســالمت میانســاالن وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش 
پزشــکی اقــدام بــه تهیــه نــرم افــزاری ارزشــمند وکاربــردی تحــت عنــوان " خودارزیابــی ســالمت " 
کــه بــه آســانی بــر روی تلفــن هــای همــراه قابــل نصــب بــوده و امــکان  کــرده اســت  بــرای میانســاالن  
کنــد. امیــد اســت بــا اســتفاده از نــرم افــزار " خودارزیابــی  اســتفاده بــرای عمــوم مــردم را فراهــم مــی 
ســالمت " و بــا ارتقــای دانــش و مهارتهــای خودمراقبتــی بتوانیــم در پیشــگیری از عوامــل خطــر و 
کاهــش عــوارض مرتبــط بــا آن موفــق باشــیم . ابتــال بــه بیمــاری هــا، مراقبــت صحیــح بیمــاری هــا و 

شعار روز 
جهانی بهداشت
 در سال 1395
ســازمان جهانــی بهداشــت همــه ســاله روز 18 فروردیــن را روز جهانــی 

را  امســال  ایــن ســازمان موضــوع شــعار  اســت،  نمــوده  نامگــذاری  بهداشــت 
بــر محوریــت دیابــت قــرار داده و "غلیــه بــر دیابــت از طریــق تغذیــه ســالم" را یکــی از 

گــزارش  کــرده اســت. بــه  اهــداف و اولویتهــای برنامــه هــای ســامت در ســال جــاری تعییــن 
روابــط عمومــی مرکــز بهداشــت اســتان بــر اســاس دســتوالعمل اباغــی از ســوی وزارت 

بهداشــت، هفتــه ســامت در ســال 1395 از اول اردیبهشــت لغایــت 7 اردیبهشــت 
ــر اســاس هماهنگــی هــای  ــز ب ــزار خواهــد شــد و در اســتان آذربایجــان شــرقی نی برگ

بــه عمــل آمــده بــا ســازمانها، ارگانهــا و شــبکه هــای بهداشــت و درمــان، هفتــه 
ســامت امســال بــا محوریــت غلبــه بــر دیابــت از طریــق تغذیــه ســالم  و 

کاهــش مصــرف قنــد، نمــک و روغــن خواهــد بــود. کمپیــن  برگــزاری 

نرم افزار تلفن همراه برای 
خودارزیابی سالمت میانساالن
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انجام تست تشخیص سریع اچ آی وی در سطح استان
گســترش تســت تشــخیص ســریع اچ آی وی در ســطح اســتان، انجام تســت تشــخیص ســریع اچ آی  در راســتای 
گروه پیشــگیری  کارشــناس  گردید. دکتر یوســفی  کمپ اقامتی میان مدت دانش ســامت بهزیســتی آغاز  وی در 
ــدز  ــیابی ای ــش و ارزش ــه پای کمیت ــه  ــه مصوب ــاره ب ــا اش ــتان، ب ــت اس ــز بهداش ــر مرک گی ــای وا ــا بیماری ه ــارزه ب و مب
کــه بعــد از ایــن تاریــخ انجــام تســت تشــخیص  کل بهزیســتی عنــوان نمــود  اســتان و توافــق انجــام شــده بــا اداره 
ــز اقامتــی مــاده 15 اســتان انجــام خواهــد پذیرفــت. وی همچنیــن فعالیتهــای  ک کلیــه مرا ســریع اچ آی وی در 
ح ذیــل جهــت افزایــش دسترســی بــرای رســیدن بــه هــدف مذکــور عنــوان نمــود. چشــمگیر انجــام یافتــه را بــه شــر

کز سرپایی درمان نگهدارنده متادون	  افزایش انجام رپید تست در مرا
کز مشاوره ویژه زنان آسیب پذیر	  کز مشاوره بیماریهای رفتاری و مرا افزایش مرا
استفاده از ظرفیت مجتمع های سامت 	 

تزویـــر  و  شـــعار  در  مـــردم  رفـــاه  و  ســـامت  حکایـــت 
گنجـــد میـــدان تامیـــن ســـامت اقشـــار جامعـــه  نمـــی 
ــد  ــرد عمـــل مـــی طلبـ ــار مـ هماننـــد میادیـــن حماســـه و ایثـ
کـــه حســـابهای بیمارســـتانی درد  و همـــت عظیـــم. زمانـــی 
از  را  بیمارســـتان  از  ترخیصـــی  مـــادر  آالم  و  بســـتری  پـــدر 
کمـــر  یـــاد بـــرده و انـــدوه تامیـــن هزینـــه هـــای بیمارســـتان 
ـــر چهـــره  کســـی را ب مـــرد ایرانـــی را خـــم میکنـــد و اشـــک بـــی 
کـــه ضجـــه  خســـته و نگـــران وی جـــاری مـــی ســـازد، زمانـــی 
درمانـــی  هـــای  فشـــار هزینـــه  بدلیـــل  درمانـــده  کـــودکان 
کـــری  قلـــب مـــادری را مـــی شـــکافد مردانـــی از جنـــس با
گرفتـــه  ــا پـــا پیـــش نهـــاده و ســـکان دولـــت را در دســـت  هـ
کـــه نســـخه بدســـت  کمـــر همـــت بـــه بیمارانـــی را میبندنـــد  و 
ــال دارو و  ــه دنبـ ــهر بـ ــای شـ ــه در خیابانهـ گونـ ــر  و اشـــک بـ
کـــه تدبیـــر و امیـــد دســـت  تجهیـــزات طبـــی انـــد. اینجاســـت 
ـــا تاســـی  کـــرده و ب ـــاری بـــه ســـوی نیازمنـــدان جامعـــه دراز  ی
ـــا غیـــرت اســـامی و  از فرمایشـــات مقـــام معظـــم رهبـــری و ب
ح تحـــول نظـــام ســـامت را راهگشـــای  همـــت ایرانـــی طـــر
مشـــکات ســـامت و درمـــان مـــردم دانســـته و بـــا زحمـــات 
محتـــرم  وزیـــر  زدنـــی  مثـــال  تدابیـــر  و  روزی  شـــبانه 
بهداشـــت ، روســـا و همـــکاران خســـتگی ناپذیـــر عرصـــه 
ح  ـــر ـــدزای ط ـــش و امی ـــاط بخ ـــرات نش ـــان اث ـــامت و درم س
تحـــول نظـــام ســـامت را نثـــار قـــدوم بیمـــاران و نیازمنـــدان 
گریـــه بـــرای تســـویه  کنـــد. اینجـــا دیگـــر از  جامعـــه مـــی 
حســـاب بیمارســـتان خبـــری نیســـت، اینجـــا دیگـــر دســـت 
کوتـــاه  الن ســـامت و فرصـــت طلبـــان از جیـــب مـــردم  دال

ــا منویـــات رهبـــری  ــا اســـام جاریســـت، اینجـ اســـت، اینجـ
گـــوش مســـوولین اســـت اینجـــا دیگـــر خانـــواده بیمـــار  آویـــزه 
دردی جـــز تحمـــل بیمـــاری نـــدارد اینجـــا فقـــط ســـامت 
مـــردم اهمیـــت دارد اینجـــا مـــردم محـــروم در دورافتـــاده 
کشـــور از خدمـــات بهداشـــتی و ســـامت بهـــره  تریـــن نقطـــه 
مندنـــد اینجـــا مـــردم حاشـــیه شـــهرها فرامـــوش نشـــده انـــد 
بهداشـــتی  و  ســـامتی  هـــای  مراقبـــت  پوشـــش  تحـــت  و 
هســـتند و پرداخـــت هزینـــه هـــای درمـــان حداقـــل اســـت.  
اینجـــا ایـــران اســـت اینجـــا اســـام دســـتور مـــی دهـــد و اینجـــا 
کنـــد مـــا ملـــت ایـــران مدیـــون  مســـلمان دســـتور را اجـــرا مـــی 
در  کـــه  کارآمـــدی هســـتیم  دولـــت  بخـــش  امیـــد  تدابیـــر 
کـــه الیـــق ایـــران و  کارهایـــی را انجـــام داد  حـــوزه ســـامت 
ـــه بهداشـــت در هشـــت مـــاه  ـــود. احـــداث 157 خان ـــی ب ایران
کـــه بیـــش از  اول ســـال 93 در اســـتان آذربایجـــان شـــرقی 
ـــه طـــی 10 ســـال  ک ـــه هـــای بهداشـــتی اســـت  کل خان تعـــداد 
ـــا  ـــی ب ـــات درمان ـــه خدم ـــود . ارائ ـــده ب ـــداث ش ـــل از آن اح قب
حداقـــل هزینـــه هـــای بیمارســـتانی بـــه 600 هـــزار نفـــر در 
کـــز ســـامت در سرتاســـر  اســـتان در طـــول 2 ســـال، ایجـــاد مرا
ــات  ــه خدمـ ــردم بـ ــه مـ ــی عادالنـ ــا هـــدف دسترسـ ــتان بـ اسـ
کمتـــر از 15 دقیقـــه بـــا پـــای پیـــاده، اســـتقرار  بهداشـــتی بـــا 
کـــز روســـتایی و شـــهری  پزشـــک خانـــواده در تمامـــی مرا
 30 بـــرای  فعـــال  ســـامت  پرونـــده  تشـــکیل  روســـتایی، 
کل جمعیـــت  درصـــد جمعیـــت اســـتان و تکمیـــل آن بـــرای 
کل  اســـتان در 2 ســـال آینـــده، تحـــت پوشـــش قـــرار دادن 
جمعیـــت حاشـــیه شـــهر تبریـــز، شـــروع مراحـــل احـــداث 13 

کلینیـــک تخصصـــی و فـــوق تخصصـــی در بیمارســـتانهای 
ارجـــاع  نظـــام  بـــه  پاســـخگویی  بـــرای  اســـتان  دولتـــی 
ــه  ــای بهداشـــت از نیمـ ــه هـ ــای مکمـــل خانـ تامیـــن داروهـ
و  تدبیـــر  دولـــت  دولـــت  بـــکار  شـــروع  از   92 ســـال  دوم 
کاهـــش  امیـــد بدنبـــال وقفـــه چندیـــن ســـاله قبـــل از آن، 
بدلیـــل  مصرفـــی  پزشـــکی  لـــوازم  درصـــدی   30 قیمـــت 
الن، تجهیـــز تمامـــی  مدیریـــت صحیـــح و قطـــع دســـت دال
اســـتان  بیمارســـتانهای  و  درمانـــی  و  بهداشـــتی  کـــز  مرا
ــارد  براســـاس ســـطح بنـــدی، صـــرف بیـــش از یکصـــد میلیـ
ــتان ،  ــتانی در اسـ ــزات بیمارسـ ــد تجهیـ ــرای خریـ ــان بـ تومـ
احـــداث و توســـعه اورژانـــس بیمارســـتانهای شـــهدا، امـــام 
کـــودکان، الزهـــرا و شهرســـتانهای هشـــترود، اهـــر،  رضـــا، 
کســـب رتبـــه برتـــر در ارائـــه  بنـــاب و ســـراب.  راه انـــدازی و 
خدمـــات اورژانـــس هوایـــی، احـــداث و راه انـــدازی بیـــش از 
یکصـــد تخـــت ویـــژه ، طراحـــی و راه انـــدازی موفـــق تریـــن 
کشـــوری در ســـالهای اخیـــر، تســـریع در احـــداث  کوهـــورت 
ـــات  ـــام اقدام ـــازی ،انج ـــکده داروس ـــرویس و دانش ـــلف س س
الزم بـــرای تأســـیس بیمارســـتان 1000 تختخوابـــی بـــرای 
کافـــی در اســـتان، اخـــذ مجـــوز ایجـــاد  پاســـخگویی وافـــی و 
و  آمبوالنـــس  دســـتگاه   110 خریـــد  بازســـاخت،  انســـتیتو 
افـــزودن آن بـــه نـــاوگان اورژانـــس اســـتان، دههـــا و بلکـــه 
ـــت  ـــه حکای ـــه و هم ـــه هم ک ـــزرگ   ـــک و ب کوچ ح  ـــر ـــا ط صده
ح تحـــول  کـــه در قالـــب طـــر از دلســـوزی دولتمردانـــی را دارد 
نظـــام ســـامت همپـــای ســـایر اســـتانها، قصـــد درمـــان و 
کـــه الیـــق بهتریننـــد. ارائـــه خدمـــت بـــه مردمـــی را دارنـــد 
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 نواخته شدن زنگ سالمت در مدارس تبریز
گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه  زنــگ ســامت بــه صــورت نمادیــن در یکــی از مــدارس تبریــز بــا حضــور نماینــده ولــی فقیــه در اســتان آذربایجان شــرقی وســایر مســوولین اســتانی نواختــه شــد. بــه 
کــرد: ســامت، منشــا همــه ی تحــوالت در مراحــل  علــوم پزشــکی تبریــز  نماینــده ولــی فقیــه در اســتان آذربایجان شــرقی پــس از نواختــن زنــگ ســامت در مدرســه ابتدایــی خاتــم النبییــن تبریــز اظهــار 
گفــت: بــر اســاس تعالیــم اســام، در میــان نعمت هــای الهــی، نعمــت ســامت بــه عنــوان ام النعــم یعنــی مــادر نعمت هــا نامگــذاری شــده  مختلــف زندگــی اســت. آیــت اهلل محســن مجتهــد شبســتری 
کننــده ســامت بشــر داشــتن تحــرک بدنــی و ورزش اســت. وی اضافــه  کــرد:  یکــی از عوامــل تعییــن  کنــد، اضافــه  اســت. وی بــا بیــان اینکــه یــک فــرد بایــد مقدمــات ســامت را بــرای خــود فراهــم 
کودکــی در بیــن افــراد  گرفتــه شــده تــا فرهنــگ ورزش از همــان دوران  کشــور جــدی  کیــد ویــژه  ای بــر انجــام ورزش وجــود دارد، بــر همیــن اســاس بایــد برنامه هــای ورزشــی در مــدارس  کــرد: در اســام تا
گســترش بیماری هــای روحــی و روانــی دارد، یکــی از  کنــار ســامت جســمی، ســامت روحــی نیــز حائــز اهمیــت اســت، فرهنــگ مبتــذل غربــی تاثیــر بــه ســزایی در  کــرد: در  نهادینــه شــود. وی اضافــه 
کــرد: هفتــه ســامت  عوامــل تقویــت روحــی افــراد، رعایــت وظایــف اســامی و عــدم غفلــت از یــاد خداســت.  رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی تبریــز نیــز در ایــن مراســم اظهــار 
کــه در صــورت عــدم توجــه بــه برخــی رفتارهــای نادرســت، زندگــی آنهــا  بهانــه ای اســت تــا مــردم توجهــی دوبــاره بــه عادت هــای رفتــار در زندگــی روزمــره در خصــوص رعایــت ســامت داشــته باشــند 
گفــت:  در ایــران هفتــه اول اردیبهشــت مــاه، بــه عنــوان هفتــه  دچــار اختــال شــده و صدمــات جبران ناپذیــری بــر جســم افــراد وارد می شــود. محمــد حســین صومــی بــا اشــاره بــه روز جهانــی بهداشــت، 
کنتــرل بــه  کتــور اساســی در ســوخت و ســاز بــدن محســوب می شــود ولــی در صــورت عــدم  ســامت نامگــذاری شــده و شــعار امســال نیــز غلبــه بــر دیابــت اســت. وی افــزود: قنــد بــه صــورت طبیعــی، فا
کنتــرل بــوده و متبایــان می تواننــد بــا رعایــت تغذیــه ی  کــرد: بیمــاری دیابــت قابــل درمــان نیســت ولــی قابــل  گیــر منجــر می شــود. وی خاطرنشــان  یکــی از عوامــل جــدی در ایجــاد بیماری هــای غیروا
کننــد. وی بــا بیــان اینکــه آمــوزش و پــرورش،  مــی توانــد پیــام آور ســامت بــوده و ســطح ســواد جامعــه را در خصــوص مقابلــه بــا بیماری هــا  کتورهــا از ســامت جســمی خــود مراقبــت  مناســب و ســایر فا
افزایــش دهــد، گفــت: توجــه هــر چــه بیشــتر بــه رعایــت بهداشــت فــردی وخودمراقبتــی افــراد جامعــه، نقــش بــه ســزایی در جلوگیــری از بیماری هــای مختلــف دارد. مدیــر کل آمــوزش و پــرورش اســتان 
کــه آینــده ســازان میهــن اســامی هســتند،  گفــت: آمــوزش و پــرورش و دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز ارتبــاط موثــری در خصــوص افزایــش ســطح ســواد  ســامت دانش آمــوزان  نیــز در ایــن مراســم،  
کــرد: ســه عامــل در خصــوص حفــظ ســرمایه ســامت حائــز اهمیــت اســت، ورزش و تحــرک بدنی، داشــتن نشــاط و آرامــش روحی و روانــی و تغذیه ی ســالم از جمله عوامل  داشــته انــد. وی خاظرنشــان 
کل آمــوزش و پــرورش آذربایجان شــرقی همچنیــن از برنامــه ریــزی هــای صــورت  کــه آمــوزش و پــرورش بــرای هریــک از ایــن عوامــل برنامه هــای متنوعــی دارد. مدیــر  ســامتی محســوب می شــوند 
گفــت: بوفه هــای مجــاز مــدارس مــورد توجــه متولیــان ســامت و مدیــران آمــوزش و پــرورش اســت. کاهــش مصــرف تنقــات و فســت فوودهــا در بیــن دانش آمــوزان خبــر داد و  گرفتــه در خصــوص 
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تفاهـم نامه همکاری سه جانبه مابین معاونت 
های بهداشت ، تحقیقات و فناوری و مرکز تحقیقات 

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشـگاه علوم 
پزشکی تبریز امضاء شد 

کشــوری مدیریــت ســامت NPMC ، بــه منظــور توســعه  گــزارش روابــط عمومــی مرکــز  بــه 
و نهادینــه ســازی پژوهــش در نظــام ســامت )Health System Research( و توانمنــد 
هــای  معاونــت  بیــن  نامــه  تفاهــم  ایــن  ذیربــط،  واحدهــای  انســانی  نیــروی  ســازی 
بهداشــت و تحقیقــات و فنــاوری و مرکــز تحقیقــات مدیریــت خدمــات بهداشــتی درمانــی 
دانشـــگاه علــوم پزشــکی تبریــز بــا مفــاد زیــر منعقــد شــد.  دکتر جعفرصــادق تبریــزی معاون 
بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز مهمتریــن اهــداف ایــن تفاهــم نامــه را مفــاد ذیل 
کــرد:   - مرکــز تحقیقــات مدیریــت خدمــات بهداشــتی درمانــی تبریــز بــه عنــوان  عنــوان 
مرکــز مســؤل مدیریــت فعالیــت هــای پژوهشــی نظــام ســامت )HSR( دانشــگاه تعییــن 
گــردد  - تعهــدات مرکــز تحقیقــات مدیریــت خدمــات بهداشــتی درمانــی شــامل:  مــی 
تشــکیل شــورای پژوهــش HSR دانشــگاه ، انجــام امــور علمــی، اداری و مالــی )ماننــد 
ح هــا، نظــارت و بررســی نتایــج پــروژه هــای تحقیقاتــی در زمینــه  بررســی و داوری طــر
ح هــا و ...( مربــوط بــه برنامــه هــا و فعالیــت  HSR ، انعقــاد قــرارداد و پرداخــت هزینــه طــر
هــای HSR از جملــه پایاننامــه هــای دانشــجوئی، ظرفیــت ســازی واحدهــا و نیــروی 
کارگاه هــای آموزشــی و ... ، اجــرای حداقــل  انســانی از طریــق برگــزاری همایــش هــا، 
10 برنامــه در ســال ، تــدوام انتشــار و نمایــه ســازی مجلــه "تصویــر ســامت" در پایــگاه 
هــای بیــن المللــی معتبــر تــا آخــر ســال 96، انتشــار ســاالنه حداقــل 50 مقالــه بیــن المللــی 
کــردن  چــاپ شــده در پایــگاه هــای ISI، Scopus یــا PubMed در زمینــه HSR ، نهادینــه  
گــزارش عملکــرد هــر  HSR در معاونــت هــای ســتادی دانشــگاه تــا آخــر ســال 95، ارائــه ی 
ــل  ــرای حداق ــاوری، اج ــات و فن ــت و تحقیق ــای بهداش ــت ه ــه معاون ــار ب ــاه یکب ــش م ش
یــک برنامــه بیــن المللــی در حیطــه HSR در هــر ســال  - تعهــدات معاونــت تحقیقــات 
و فنــاوری دانشــگاه شــامل: تامیــن اعتبارســاالنه 500 میلیــون تومــان، پنجــاه درصــد 
مبلــغ فــوق بــه صــورت قطعــی از محــل اعتبــارات معاونــت تحقیقــات و فنــاوری دانشــگاه 
تامیــن خواهــد شــد و تامیــن پنجــاه درصــد مابقــی مشــروط بــه اختصــاص اعتبــارات تعهــد 
ــت  ــدات معاون ــود  - تعه ــد ب ــت خواه ــن معاون ــرای ای ــگاه ب ــت دانش ــرف ریاس ــده از ط ش
ــات  ــا و اطاع ــه واحده ــان ب ــی آس ــاد دسترس ــامل: ایج ــز ش ــامل نی ــگاه ش ــت دانش بهداش
اعمــال  نامــه،  تفاهــم  ایــن   2 مــاده  در  مذکــور  برنامه¬هــای  انجــام  بــرای  نیــاز  مــورد 
سیاســت هــای تشــویقی و حمایتــی از نیــروی انســانی معاونــت بهداشــت بــرای مشــارکت 

فعــال در برنامه¬هــای مذکــور در مــاده 2 ایــن تفاهــم نامــه مــی باشــد. 

خانه بهداشت روستای عیش آباد  با حضور معاون 
استاندارو فرماندار شهرستان ویژه مرند افتتاح شد

ــا حضــور معــاون  ــاد ب بمناســبت فرارســیدن هفتــه ســامت ، خانــه بهداشــت روســتای عیــش آب
اســتاندار و فرمانــدار شهرســتان ویــژه مرنــد ، بخشــدار مرکــزی ، مدیریــت شــبکه بهداشــت و 
ــبکه  ــن ش ــی ای ــط عموم ــزارش رواب گ ــه  ــد. ب گردی ــاح  ــتا افتت ــن روس ــی ای ــی از اهال ــان و جمع درم
خانــه بهداشــت مذکــور در زمینــی بــه مســاحت 230 مربــع و زیــر بنــای 85 متــر مربــع بــا اعتبــاری 
ــا مبلــغ یکصــد میلیــون ریــال تجهیــز  ــال احــداث و ب ــر یــک میلیــارد ودویســت میلیــون ری ــغ ب بال
کانکــس  گذشــته خدمــات بهداشــتی ایــن روســتا در  ــر اســت در ســالیان  ــده اســت . الزم بذک گری
ــطح  ــاء س ــت ، ارتق ــه بهداش ــن خان ــدازی ای ــداث و راه ان ــا اح ــه ب ک ــه  ــی پذیرفت ــورت م ــزی ص فل

ــت. ــده اس گردی ــل  ــی حاص ــدی مردم ــات و رضایتمن خدم

معدوم سازی موادغذایی غیراستاندارد و 
تاریخ گذشته درشهرستان میانه 

کارشناســان بهداشــت محیــط درســه ماهــه  کشــیک هــای  دربازرســی هــای اداری وغیــراداری 
گذشــته  تاریــخ  موادغذایــی   کیلوگــرم   2000 از  بیــش  نــوروزی   ســامت  بســیج  ح  اخیروطــر
معــدوم  قانونــی  مراحــل  از  وپــس  کشــف  میانــه  شهرســتان  در  اســتاندارد  وفاقــد  وغیرمجــاز 

گردیــد. ج  انســانی خــار وازمصــرف 
گــزارش روابــط عمومــی شــبکه بهداشــت و درمــان میانــه ، مهنــدس حســن مســلمیان  بــه 
کارشــناس مســئول بهداشــت محیــط شهرســتان میانــه  ازعمــوم مــردم خواســت موادغذایــی 
موردنیــاز خــودرا ازفروشــگاههای معتبــر و بــا توجــه بــه مشــخصات پروانــه ســاخت و بهداشــتی و 
ج ازکشــور  ج بــر روی آن هــا تهیــه نماینــد و درمــورد مــواد غذایــی خــار تاریــخ تولیــد و انقضــاء منــدر
پروانــه واردات ومجــوز واردات را مدنظرقراردهنــد و مــواد غذایــی مــورد نیاز خود را ازفروشــندگان 

گــرد خریــداری نفرماینــد. دوره 

اولین جشنواره استندآپ کمدی کشوری در حوزه 
سالمت برگزار شد

جشــنواره  اولیــن  دانشــگاه،  فرهنگــی  و  دانشــجویی  معاونــت  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ــی  ــر نظــر مدیریــت تعال کامــوز، زی کشــور در حــوزه ســامت، توســط نشــریه یا کمــدی  اســتندآپ 
کمــدی  فرهنگــی و همــکاری معاونــت بهداشــت برگــزار شــد. ایــن جشــنواره بــا اجــرای اســتندآپ 
توســط دانشــجویان و داوری طنزپــرداز محبــوب آذربایجــان بابــک نهریــن و بازیگــر سرشــناس 
کــم نظیــر دانشــجویان  گفتنــی اســت ایــن جشــنواره بــا اســتقبال  میــر طاهــر مظلومــی اجــرا شــد. 

همــراه بــود. 
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دکتر صومی در جمع خبرنگاران :

دیابت، بار اقتصادی عمده ای بر جامعه تحمیل می کند
تبریــز  درمانــی  خدمــات  و  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  رئیــس 
جامعــه  بــر  ای  عمــده  اقتصــادی  دیابت،بــار  کــرد:  اظهــار 
ــوم  ــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه عل گ ــه  تحمیــل می کنــد. ب
کــه بــه مناســبت  پزشــکی تبریــز، دکتــر محمــد حســین صومــی 
آغــاز هفتــه ســامت در جمــع خبرنــگاران حضــور داشــت در 
گفــت:   گیــر در جامعــه  خصــوص افزایــش بیماری هــای غیــر وا
آمــار هــای ســازمان بهداشــت جهانــی و فدراســیون بیــن المللــی 
دیابــت بیانگــر افزایــش ســریع فراوانــی دیابــت حتــی در ســنین 
کشــور هــای در  گریبانگیــر  پائیــن بــوده انــد ایــن مشــکل بیشــتر 
حــال توســعه اســت. وی بــا بیــان اینکــه تغییــر ســبك زندگــی در 
کشــورهای در حــال توســعه، رژیــم غذایــی معمــول را بــه شــدت 
گفــت: قنــد بــه صــورت طبیعــی  تحــت تأثیــر قــرار داده لســت، 
کــه بیــش از  پایــه متابولیســم بــدن اســت، ولــی در صورتــی 
مقــدار الزم در بــدن تجمــع یابــد، باعــث بــروز مشــکات عدیــده 
کــرد: ســومین علــت قطــع عضــو در  می گــردد. وی یــادآوری 
کــه درمــان  جوامــع امــروزی، دیابــت قنــدی اســت، در صورتــی 
گوارتریــن خطراتــی  مناســب دیابــت انجــام نگیــرد یکــی از نا
ــان  ــدن پاهایش ــع ش ــد، قط کن ــی  ــد م ــاران را تهدی ــن بیم ــه ای ک
خ نمی دهــد،  گرچــه ایــن مشــکل در همــه بیمــاران ر اســت. 
ع جــدی و  ع بســیار زیــاد دیابــت، موضــو ولــی بــه خاطــر شــیو
شــایعی اســت. رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز ادامــه 
قنــد  نشــود،  کنتــرل  به خوبــی  دیابــت  کــه  صورتــی  در  داد: 
ــرای مــدت  ــودن قنــد خــون ب ــاال ب ــاال مــی رود. ب خــون بیمــار ب
طوالنــی باعــث صدمــه بــه اعضــای مختلــف بــدن خواهــد شــد. 
کلیه هــا، چشــم، عــروق خونــی و قلــب  کــه اعصــاب،  به طــوری 
همگــی در معــرض خطــر قــرار می گیرنــد. وی بــا اشــاره بــه روش 
ــم  ــه رغ ــت:  ب گف ــت  ــاری دیاب ــرای بیم ــی ب ــد درمان ــای جدی ه
از ســلول های  اســتفاده  بــا  کــه در درمــان  همــه تاش هایــی 
کنونــی  بنیــادی و انتقــال ســلول انجــام شــده اســت، در شــرایط 
در  ســزایی  بــه  نقــش  خودمراقبتــی  و  دیابــت  از  پیشــگیری 

کــرد: یکــی از  کنتــرل ایــن بیمــاری در جوامــع دارد. وی اظهــار 
کاهــش مصــرف  دالیــل عمــده در بــروز بیماری هــای مزمــن، 
ــه ســبزیجات  صیفی جــات و میوه هــا اســت، عــدم دسترســی ب
ایــن  مصــرف  بــرای  تقاضــا  کاهــش  عوامــل  از  یکــی  ســالم 
محصــوالت اســت. وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود 
و  دهــان  تخصصــی  کلیلنیک هــای  احــداث   خصــوص  در 
ــتند و  ــر هس ــر پیگی ــخص وزی ــه ش ــن رابط ــت: در ای گف ــدان  دن
کلیلنیــک تخصصــی  ــم بتوانیــم در ســال  آینــده چنــد  امیدواری
در  گفــت:  همچنیــن  صومــی  دکتــر  کنیــم.  افتتــاح  تبریــز  در 
ــا ســال 94 تعــداد عمل هــای جراحــی بــرای پیونــد  ســال 93 ت
اعضــا دو برابــر شــده و بیــش از 1000 پیونــد در تبریــز انجــام 
شــده اســت.برنامه ریــزی بــرای احــداث مرکــز پیونــد اعضــا نیــز 
گرفتــه و امیدواریــم تــا پایــان شــهریور مــاه ســال جــاری  صــورت 
ایــن مرکــز راه انــدازی شــود. معــاون بهداشــت دانشــگاه علــوم 
کــرد: ســاالنه 600 نفــر در اســتان بــر اثــر  پزشــکی تبریــز نیــز اظهــار 

ابتــا بــه دیابــت مــی میرنــد.
گفــت: شــعار  دکتــر جعفــر صــادق تبریــزی درجمــع خبرنــگاران 
ســال 1395 ســازمان بهداشــت جهانــی، " غلبــه بــر دیابــت" 
کنتــرل بیمــاری  کــه نشــان از اهمیــت  انتخــاب شــده اســت 
دیابــت در جوامــع امــروزی اســت. وی ادامــه داد:  در ایــران 
کــه در فــوت بــر اثــر  کننــد  روزانــه 800 تــا 850 نفــر فــوت مــی 

قلبــی و عروقــی ســهم 46 درصــدی دارد. بیماری هــای 
غیــر  بیماری هــای  بــروز  در  بســیاری  عوامــل  افــزود:   وی 
ــوه  ــرف می ــوان مص ــی ت ــه م ــه از آ ن جمل ک ــد  ــش دارن ــر نق گی وا
کافــی، مصــرف ســیگار و قلیــان ، فعالیــت فیزیکــی  و ســبزی نا
کــم ، چاقــی و اضافــه وزن ،فشــار خــون بــاال ، قنــد خــون بــاال ، 
کلســترول خــون بــاال ، اســترس را نــام بــرد. وی بــا بیــان اینکــه 
دیبــات، شــایعترین بیمــاری ناشــی از اختــال متابولیــک در 
گفــت: بیــش از 90 % بیمــاران مبتــا بــه دیابــت  دنیــا اســت، 
چــاق  و  ســال   40 بــاالی  مبتایــان  اغلــب  و  بــوده  دوم  ع  نــو

کــم تحرکــی و چاقــی در نوجوانــان،  ع  هســتند، بــه علــت شــیو
متاســفانه در ســنین پاییــن نیــز دیــده مــی شــود. دکتــر تبریــزی 
بــه  نفــر در دنیــا مبتــا  گفــت: در حــال حاضــر 422 میلیــون 
دیابــت بــوده و 1.5 میلیــون نفــر بــر اثــر ابتــا بــر اثــر ایــن بیمــاری 
فــوت می کننــد. وی بــا اشــاره بــه برنامــه هــای دانشــگاه علــوم 
گفــت: ادغــام برنامــه  پزشــکی تبریــز  در خصــوص ایــن بیمــاری 
گیــر در نظام مراقبت های بهداشــتی  کنتــرل بیماریهــای غیــر وا
ــز ســامت و پوشــش  همــه مــردم  ک درمانــی اولیــه، توســعه مرا
غربالگــری  ســامت،  الکترونیــک  پرونــده  تشــکیل  اســتان،  
 ،)5 Three   گیــر ) برنامــه عوامــل خطــر و بیماریهــای غیــر وا
یکســان ســازی درمــان و مراقبــت بیمــاری بــا اجــرای راهنمــا 
هــای بالینــی )Guidelines(،  اجــرای برنامــه اصــاح شــیوه 
اقدامــات  از جملــه  برنامــه خــود مراقبتــی  اجــرای  و  زندگــی، 
دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز در ایــن خصــوص اســت. وی 
ــاالی 30 ســال روســتایی و  ــرد: حــدود 5% جمعیــت ب ک ــه  اضاف
کــه  7% جمعیــت شــهری مبتــا بــه دیابــت هســتند بــه طــوری 
مــرگ ناشــی از بیمــاری دیابــت در اســتان حــدود 600 نفــر در 
کلیــدی ســند تدبیــر  ســال اســت.  وی بــا اشــاره بــه هســته هــای 
گفــت: ارتقــای نظــام ارائــه  توســعه اســتان در بخــش ســامت 
خدمــات ســامت در جامعــه و  بهبــود ســبک زندگــی در جامعــه 
جامعــه  در  دیابــت  بیمــاری  از  پیشــگیری  در  موثــر  ایتــم  دو 
هســتند. معــاون بهداشــت دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز بــر 
پیشــگیری از عوامــل خطــر بیمــاری دیابــت و شناســایی افــراد 
گفــت: درمــان بیمــاران  کــرد و  کیــد  مبتــا بــه ایــن بیمــاری تا
ع بیمــاری دیابــت،  شناســایی شــده، ثابــت نگــه داشــتن شــیو
پیشــگیری از عــوارض در بیمــاران شناســایی شــده نیــز پروســه 
کاهــش 10 %  کــه بــا  کــرد  ی حائــز اهمیتــی اســت. وی توصیــه 
وزن و بــا روزانــه 30 دقیقــه پیــاده روی ســریع تــا 11 ســال بــروز 
ــاری  ــه بیم ــا ب ــد از ابت ــه و 20 درص ــر انداخت ــه تاخی ــت را ب دیاب

کنیــم. پیشــگیری 
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برگزاری مراسم کوهپیمایی به مناسبت هفته سالمت در تبریز
کـــوه عـــون بـــن علـــی و بـــا همـــت معاونـــت بهداشـــت دانشـــگاه و مرکـــز بهداشـــت شهرســـتان  مراســـم کوهپیمایـــی بـــه مناســـبت هفتـــه ســـامت و همزمـــان بـــا میـــاد مـــوالی متقیـــان حضـــرت  علـــی )ع( درمحـــل 
گـــزارش روابـــط عمومـــی  دانشـــگاه علوم پزشـــکی تبریـــزدر ایـــن گردهمایی دکتر  تبریـــز و بـــا همـــکاری ســـازمان توســـعه وعمـــران عـــون ابـــن علـــی و همچنیـــن اداره کل ورزش و جوانـــان اســـتان برگـــزار شـــد. بـــه 
تبریـــزی معـــاون بهداشـــت دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریزضمـــن تشـــکر از همـــکاری مجموعـــه دانشـــگاه و همچنیـــن ادارات مرتبـــط بـــا ســـامت مـــردم و حضـــور آحـــاد مـــردم در ایـــن برنامـــه افـــزود: ســـازمان 
کنـــد وی ادامـــه دادعلـــت نامگـــذاری  جهانـــی بهداشـــت هرســـال بـــا توجـــه بـــه مســـائل بوجـــود آمـــده مهمتریـــن مســـئله ســـامت مـــردم را مـــورد توجـــه قـــرار داده و بـــه عنـــوان شـــعار جهانـــی ســـال انتخـــاب مـــی 
ایـــن ســـال بـــا عنـــوان غلبـــه بـــر دیابـــت نیـــز نشـــانگرافزایش وشـــیوع ایـــن بیمـــاری در سراســـر جهـــان اســـت. دکتـــر تبریـــزی افزودتقریبـــا 422 میلیـــون نفـــر در سراســـر جهـــان 7 میلیـــون نفـــر در ایـــران و تقریبـــا 
کلیـــوی عارضـــه هـــای عصبـــی، ســـکته  کـــه آمـــار بســـیار باالیـــی اســـت. معـــاون بهداشـــت دانشـــگاه افـــزود بیماریهـــای چشـــمی،  250 هـــزار نفـــر در اســـتان آذربایجـــان شـــرقی بـــه ایـــن بیمـــاری مبتـــا هســـتند 
کنتـــرل نماییـــم. وی در  کـــه خـــود مـــا میتوانیـــم از آن پیشـــگیری وآن را  کـــه متاثـــر از ابتـــا بـــه بیمـــاری دیابـــت اســـت. وی ادامـــه داد تمـــام اینهـــا عواملـــی هســـتند  هـــای قلبـــی و مغـــزی بیماریهایـــی اســـت 
کتورهـــا میتوانیـــم از ابتـــا بـــه  کـــه بـــا مراعـــات ایـــن فا کـــرد و افـــزود  کـــم تحرکـــی را از عوامـــل مهـــم ابتـــا بـــه ایـــن بیمـــاری عنـــوان  ادامـــه ســـه مســـئله مهـــم  چاقـــی، اضافـــه وزن و تغذیـــه نادرســـت و همچنیـــن 
کـــه دچـــار اضافـــه وزن هســـتند ابـــراز نگرانـــی  ک 50درصـــدی نوجوانـــان ، 65 درصـــدی خانمهـــا و 50 درصـــدی آقایـــان  کنتـــرل نماییـــم. وی ازآمـــار خطرنـــا کـــرده و یـــا حداقـــل آن را  ایـــن بیمـــاری پیشـــگیری 
کـــم نمـــک  کـــم شـــیرین و  کـــم چـــرب،  کودکـــی بـــه غذاهـــای  کـــه فرزنـــدان خـــود را از  کـــرده و آنـــان را مســـتعد ابتـــا بـــه ایـــن بیمـــاری عنـــوان نمـــود. وی در پایـــان ســـخنان خـــود از والدیـــن بچـــه هـــا خواســـت 
کـــه بـــا کـــم کـــردن حداقـــل 10 درصـــد وزن بـــدن و روزانـــه 30 دقیقـــه پیـــاده روی ســـریع در پیشـــگیری از ایـــن بیمـــاری بـــا هم همـــکاری کنیم. عـــادت بدهنـــد. دکتـــر تبریـــزی همچنیـــن از آحـــاد مـــردم خواســـت 
کارت هدیه 200 هزارتومانی پایان بخش این مراسم باشکوه بود. کمک هزینه سفر به عتبات عالیات و 10 عدد  کننده در این برنامه و اهدای 5 دستگاه دوچرخه ، سه  کشی از نفرات شرکت   قرعه 

دکتر صومی در همایش سفیران سامت دانش آموزی :

خودمراقبتی رفتاری آگاهانه 
و هدف دار است

ســـالن  در  ســـامت  هفتـــه  مناســـبت  بـــه  دانش آمـــوزی  ســـامت  ســـفیران  همایـــش 
علـــوم  دانشـــگاه  عمومـــی  روابـــط  گـــزارش  بـــه  شـــد.   برگـــزار  معلـــم  تـــاالر  اجتماعـــات 
پزشـــکی تبریـــز دکتـــر صومـــی رییـــس دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز در ایـــن همایـــش 
کارکنـــان  تمـــام  بـــه  معلـــم  روز  آســـتانه  در  گرفتـــن  قـــرار  مناســـبت  بـــه  تبریـــک  ضمـــن 
خـــدوم آمـــوزش و پـــرورش و تقدیـــر و تشـــکر از زحمـــات آنـــان در عرصـــه تعلیـــم و تربیـــت 
افـــزود: تمـــام نعمـــت هـــا و حرمـــت هـــا را بایـــد پـــاس بداریـــم مخصوصـــا حرمـــت معلـــم 
ــه دانـــش  ــه اینکـ ــاره بـ ــا اشـ ــه بـ ــر صومـــی در ادامـ ــی آموزیـــم. دکتـ ــم مـ ــه از آن علـ کـ ــی  کسـ و 
هدفـــدار  و  گاهانـــه  آ رفتـــاری  را  مراقبتـــی  خـــود  هســـتند  ســـامت  آوران  پیـــام  آمـــوزان 
ــی  ــی، روحـ ــی و عروقـ ــکات  قلبـ ــز مشـ ــکی تبریـ ــوم پزشـ ــگاه علـ ــرد. رییـــس دانشـ کـ ــوان  عنـ
کنـــار مصـــرف  کافـــی در  کنـــد. وی عـــدم مصـــرف میـــوه و ســـبزیجات  مـــی  بـــه جامعـــه تحمیـــل  را  بـــار بیماریهـــا  کـــه بیشـــترین  از جملـــه عواملـــی دانســـت  را  ترافیکـــی  روانـــی و حـــوادث  و 
ــازمان  ــال سـ ــه شعارامسـ ــه بـ ــا توجـ ــرد. وی بـ کـ ــوان  ــتان عنـ ــامتی در اسـ ــر سـ ــل خطـ ــن عوامـ ــه وزن را از مهمتریـ ــی و اضافـ ــی  ، چاقـ ــای فیزیکـ ــرک و فعالیتهـ ــدم تحـ ــن عـ ــان و همچنیـ ــیگار و قلیـ سـ
کشـــورمان  کـــم تحرکـــی را یکـــی از عوامـــل ابتـــا بـــه ایـــن بیمـــاری دانســـته و افـــزود مـــردم  جهانـــب بهداشـــت بـــا عنـــوان غلبـــه بـــر دیابـــت بـــا توجـــه بـــه شـــیوع فزاینـــده آن در جهـــان و ایـــران، 
ــروج  ــدارس مـ ح مـ ــر ــود طـ ــان ســـخنان خـ ــر صومـــی در پایـ ــد.  دکتـ کافـــی را ندارنـ ــرده و تحـــرک  کـ ــتفاده از اینترنـــت و...  ــای تلویزیـــون ، اسـ ــادی را صـــرف تماشـ ــاعتهای زیـ ــودکان سـ کـ ــا  و مخصوصـ
کـــرد. کشـــور عنـــوان  گامـــی مهـــم در پیشـــبرد برنامـــه هـــای ســـامت جامعـــه در ســـطح  را  کشـــور دانســـته و آن  بـــه سیســـتم ســـامت  پـــرورش  آمـــوزش و  ســـامت را هدیـــه مناســـب وزارت 
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رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریز:

 شناسایی و درمان به موقع زوج های نابارور ضروری است
رئیـــس دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه ســـن مناســـب بـــرای بـــارداری و فرزنـــدآوری بیـــن 18 تـــا 35 
ـــین  ـــد حس ـــد. محم گیرن ـــرار  ـــان ق ـــورد درم ـــایی و م ـــع شناس ـــارور بموق ـــای ناب ـــت زوج ه ـــروری اس ـــت: ض گف ـــت،  ـــالگی اس س
کـــرد: معتقدیـــم بـــارداری نبایـــد زیـــر 18 ســـال  صومـــی روز چهارشـــنبه در حاشـــیه همایـــش روز ملـــی جمعیـــت  اظهـــار 
ــر از  کمتـ ــه زمانـــی  ــا فاصلـ ــارداری بـ ــته، بـ ــای ناخواسـ ــارداری هـ ــز از بـ ــه داد: پرهیـ ــد. وی ادامـ خ دهـ ــال ر ــاالی 35 سـ و بـ
کاهـــش مـــرگ و میـــر  کاهـــش ســـقط جنیـــن و عـــوارض ناشـــی از آن و  ســـه ســـال، پیشـــگیری از بـــارداری هـــای پرخطـــر، 
ــت. ــگاه اسـ ــن دانشـ ــای ایـ ــه هـ ــه برنامـ ــی از آن از جملـ ــوارض ناشـ ــدد و عـ ــای متعـ ــان هـ ــا و زایمـ ــارداری هـ ــل بـ ــه دلیـ  بـ
افزایـــش  موجـــب  خـــود  ایـــن  و  هســـتیم  جامعـــه  در  ازدواج  ســـن  افزایـــش  شـــاهد  متاســـفانه  کـــرد:  اظهـــار  صومـــی 
کـــرد:  کیـــد  تا اســـت،  جامعـــه  کننـــده  تهدیـــد  ازدواج  ســـن  افزایـــش  اینکـــه  بیـــان  بـــا  وی  اســـت.  بـــاروری  ســـن 
را عهـــده دار هســـتیم.  انقـــاب و وزارت بهداشـــت  کـــردن سیاســـت هـــای اباغـــی رهبـــر معظـــم  وظیفـــه عملیاتـــی 
نابـــاروری  تعریـــف  بـــه  نســـبت  جامعـــه  افـــراد  از  بســـیاری  اینکـــه  بیـــان  بـــا  تبریـــز  پزشـــکی  علـــوم  دانشـــگاه  ئیـــس 
کنـــد. اقـــدام  اول  ســـال  همـــان  در  بایـــد  دارنـــد  آوری  فرزنـــد  قصـــد  ای  خانـــواده  گـــر  ا افـــزود:  هســـتند،  گاه   آ
ـــات اســـتان  ـــه دنبـــال توســـعه امکان گفـــت: ب ـــی ماســـت،  کاســـتن از حاملگـــی پرخطـــر وظیفـــه اصل ـــه اینکـــه  ـــا اشـــاره ب وی ب

ـــروه هســـتیم. گ در راســـتای رفـــع مشـــکات ایـــن 

اولین جلسه شورای پژوهش نظام سالمت دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزارشد
گــزارش روابــط عمومــی پژوهشــگاه دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز، اولیــن اولیــن جلســه شــورای HSR دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز در مرکــز تحقیقات مدیریــت خدمات بهداشــتی و درمانی تشــکیل  بــه 
کیــد شــده ، فرصــت  کــردن پژوهــش در نظــام ســامت بــه منظــور اصــاح و ارتقــای نظــام ارایــه خدمــات بهداشــتی، درمانــی، آموزشــی،  پشــتیبانی و پژوهشــی تا شــد. در ایــن جلســه بــر موضــوع نهادینــه 
کارشناســان نظــام  گرفــت.  دکتــر جعفرصــادق تبریــزی رئیــس شــورای پژوهــش، توانمندســازی مدیــران و  گســترش پژوهــش در نظــام ســامت مــورد بررســی قــرار  هــا، موانــع و راهبــرد هــا بــه منظــور 
کاربــردی، تعییــن اولویــت هــای تحقیقاتــی نظــام ســامت، انتخــاب و اجــرای اولویــت هــای پژوهشــی در شــبکه هــای بهداشــت و درمــان  ســامت، ارائــه خدمــات ســامتی در حیطــه پژوهــش هــای 
گــردد، در پایــان ایــن شــورا  کــز درمانــی، انتشــار نتایــج پژوهــش هــای انجــام یافتــه و مســتند ســازی عملکــرد برنامــه هــای بهداشــتی را از مهمتریــن اهــداف ایــن شــورا برشــمرد. خاطــر نشــان مــی  و مرا

گردیــد. کــه بــا همــکاری معاونــت بهداشــتی و مرکــز تحقیقــات مدیریــت خدمــات بهداشــتی و درمانــی تشــکیل شــده بــود، ارائــه  کارگاه پژوهــش در نظــام ســامت  گزارشــی از اولیــن دوره 

برگزاری اولین دوره کارگاه پژوهش در نظام سالمت 
ــا  ــی ب ــتی و درمان ــات بهداش ــت خدم ــات مدیری ــز تحقیق ــامت )HSR( در مرک ــام س ــش در نظ کارگاه پژوه ــن دوره  اولی
گفــت: در  کارگاه  همــکاری معاونــت بهداشــتی تشــکیل شــد. دکتــر لیــا نیــک نیــاز مــدرس و دبیــر علمــی برگــزاری ایــن 
کارشــناس از حــوزه هــای مختلــف بهداشــتی شــرکت نمــوده و بــا نحــوه تنظیــم پروپــوزال، انــواع  کارگاه 5 روزه، 40  ایــن 
گــردآوری اطاعــات و جســتجوی منابــع بصــورت تئــوری و عملــی آشــنا شــدند.  گیــری و  مطالعــات، روش هــای نمونــه 
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به مناسبت هفته سامت برگزار شد:
آیین اختتامیه دومین مسابقه کارتون کشوری "بهبود شیوه ی زندگی با موضوع کنترل عوامل خطر" 
کنتــرل عوامــل خطــر" بــا حضــور جمعــی از هنرمنــدان و همچنیــن مقامــات دانشــگاهی در تبریــز برگــزار شــد. بــه  کشــوری "بهبــود شــیوه ی زندگــی بــا موضــوع  کارتــون  آییــن اختتامیــه دومیــن مســابقه 
کــرد: بــرای تاثیرگــذاری بیشــتر در  گــزاش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز، احــد شــهنامی، دبیــر اجرایــی ایــن مراســم، ضمــن تبریــک فــرا رســیدن ســال روز والدت حضــرت علــی)ع( اظهــار 
کشــور بــا ارســال  کــه در دو محــور "کاهــش عوامــل خطــر" و "رفتارهــای تغذیــه ای" برگــزار شــد. وی افــزود: در ایــن مســابقه 340 نفــر از 22 شــهر  کرده ایــم  جامعــه، در ایــن مســابقه از زبــان هنــر اســتفاده 
کــه توســط تیــم داوری تعــدادی از ایــن اثــرات برگزیــده شــدند. رحیــم بقــال اصغــری، رئیــس انجمــن کارتنیســت های تبریــز نیــز در این مراســم، ضمــن بازگویــی خاطره ای  کــرده بودنــد  "438 اثــر" شــرکت 
کــرد: زبــان هنــر می توانــد بســیار گویاتــر و تاثیرگذارتــر از کلمــات و نوشــته ها باشــد. فتنــی اســت؛ ایــن مســابقه بــا همــکاری  از حضــور خــود در کشــور ترکیــه، و بــا اشــاره بــه داســتان زندگــی "تــان اورال" اظهــار 
کــه نتیجــه ی ایــن مســابقه در قالــب یــک  مرکــز بهداشــت اســتان آذربایجان شــرقی، دانشــگاه علوم پزشــکی تبریــز و همچنیــن اداره کل ارشــاد اســامی، تــا اواخــر بهمــن مــاه ســال 1394 برگــزار شــده بــود 
کارتــون کشــوری  گــزارش، آییــن اختتامیــه دومیــن مســابقه  کتــاب چــاپ شــده و کارتون هــای کشــیده شــده توســط هنرمنــدان نیــز بــه دفعــات در ادرات و مــدارس آمــوزش داده می شــوند. بــر اســاس ایــن 

کنتــرل عوامــل خطــر" بــا حضــور جمعــی از هنرمنــدان و مقامــات دانشــگاهی برگــزار و در پایــان مراســم نیــز بــه افــراد برگزیــده جوایــزی اهــدا شــد. "بهبــود شــیوه ی زندگــی بــا موضــوع 

اولین جلسه آینده نگاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار شد
کــه بــا حضــور رییــس و اعضــای  گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز، در اولیــن جلســه آینــده نــگاری دانشــگاه  اولیــن جلســه آینــده نــگاری دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز برگــزار شــد. بــه 
گاهی  گرم فعالیت هــای اجرایــی هرگــز از افزایش آ هیــات رییســه و مدیــران ارشــد و میانــی دانشــگاه برگــزار شــد دکتــر صومــی بــه ایــراد ســخنرانی پرداختــه و گفــت: هنــر مدیــران موفــق این اســت کــه در گرما
و تدبــر و اندیشــه غفلــت ننمــوده و آینــده روشــنی را بــرای ســازمان خــود ترســیم مــی کننــد و مجموعــه را در آن جهــت بــه حرکــت وامیدارنــد و آینــده را آنچنــان مــی ســازند کــه بــر اســاس مبانــی تئوریــک مــورد 
انتظــار جامعــه اســت. دکتــر صومــی افــزود: تشــکیل جلســات علمــی دقیــق، نقادانــه و هدایتگــر در دانشــگاه زمینــه را بــرای همراهــی مجموعــه نخبــگان فراهــم نمــوده و نتایــج آن در جامعــه باعــث ارتقــای 
جایــگاه دانشــگاه خواهــد شــد. در ادامــه دکتــر رشــیدی معــاون تحقیقــات و فنــاوری دانشــگاه نیــز بــه اهمیــت ایــن موضــوع و راهکارهــای عملیاتــی آن اشــاره کــرد. مگاترنــد هــا و تاثیــر آنها بر آینده دانشــگاه 
منجملــه توریســم ســامت، ســالمندی ، بــازی هــای کامپیوتــری، رشــد ســریع علــم، توســعه شهرنشــینی، انــرژی و ســایر ترنــد هــای اساســی توســعه دانشــگاه مــواردی بودنــد کــه دکتر رشــیدی به آنها اشــاره 
کــرد. جالــب آنکــه اســاتید و نخبــگان دانشــگاه از اجــرای ایــن جلســات و بحــث هــای آن بشــدت اســتقبال و ابــراز رضایــت کردنــد. الزم بــه توضیح اســت جلســات آینده نگاری دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز 
کیــد رییــس دانشــگاه روزهــای ســه شــنبه هــر هفتــه از ســاعت 7:30 الــی 8:30 در محــل مرکــز کشــوری مدیریــت ســامت برگــزار خواهــد شد.بدینوســیله از نخبــگان و اندیشــمندان دعــوت بــه عمل می  بــا تا
آیــد بــا ارائــه پیشــنهادات و نظــرات در خصــوص آینــده نــگاری دانشــگاه مــا را در مفیــد بــودن هــر چــه بیشــتر ایــن جلســات و تبییــن افقــی روشــن تــر بــرای دانشــگاه پــرآوازه علــوم پزشــکی تبریز یــاری نمایند.
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آغاز بکار کارگاه کشوری بهداشت پرتوکاران با شرکت دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور در تبریز
کروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی تبریزو با حضور دکتر عزتیان رییس اداره مشاغل خاص  کار وزارت بهداشت و  کارگاه کشوری بهداشت پرتوکاران به همت مرکز سامت محیط و 
مرکــز ســامت محیــط و کاروزارت بهداشــت، و مهنــدس  رحیمیــان  از ســازمان انــرژی اتمــی، دکتــر کارآمــوز قائــم مقــام معاونــت بهداشــت و کلیــه کارشناســان بهداشــت حرفــه ای دانشــگاههای علــوم پزشــکی 
سراسرکشــور در تبریــز  برگــزار مــی گــردد.  بــه گــزارش روابــط عمومــی معاونــت بهداشــت دانشــگاه دکتــر کارآموز در کارگاه کشــوری بهداشــت پرتوکاران ضمن خیرمقــدم گویی افزود: تحــول در حوزه بهداشــت در 
کارگاههای موجود در این مناطق شــده اســت. دکتر عزتیان رییس اداره مشــاغل  قالب راه اندازی مجتمع های ســامت در مناطق حاشــیه نشــین باعث افزایش ارائه خدمات  ســامت شــغلی به شــاغلین 
گیر دانست که درصد باالیی از شاغلین را متاثر می سازد. وی افزود : پیشگیری از بیماریهای شغلی  با کنترل  خاص مرکز سامت محیط و کارنیز بیماریهای شغلی را بخش بسیار مهمی از بیماریهای غیروا
کارگاه کشوری مذکور به مدت دو روز در محل هتل بین المللی تبریز در حال برگزاری است..  کارشناسان مهندسی بهداشت حرفه ای می باشد. گفتنی است  کار از  اهداف اساسی  عوامل زیان آور  محیط 

افتتاح پایگاه اورژانس 115 یکانکهریز شهرستان مرند
پایــگاه اورژانــس 115 یکانکهریــز شهرســتان مرنــد بــا حضــور مهنــدس کرمــی معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه شهرســتان مرنــد 
،  دکتــر رجایــی رییــس مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریتهــای پزشــکی اســتان ، دکتــر شــیخ مدیــر شــبکه بهداشــت و درمــان 
گــزارش روابــط عمومــی شــبکه بهداشــت و درمــان مرنــد ،  گردیــد. بــه  شهرســتان و بــا اســتقبال اهالــی ایــن منطقــه افتتــاح 
کــه مبلــغ  30 میلیــون تومــان بابــت بهســازی محــل و  ایــن پایــگاه بــا اعتبــاری بالــغ بــر 330 میلیــون تومــان راه انــدازی شــده 
مبلــغ 300 میلیــون تومــان بابــت خریــد آمبوالنــس اســپیرینتر مســتقر در پایــگاه هزینــه شــده اســت. بــا توجــه بــه اینکــه منطقــه 
گرفتــه و نیــز بــا عنایــت بــه صعــب العبــور بــودن ایــن منطقــه ، راه  یکانــات در جــاده مواصاتــی ســه راهــی خــوی و جلفــا قــرار 
انــدازی پایــگاه اورژانــس 115 موجبــات رفــع دغدغــه اهالــی و آرامــش خاطــر مــردم شــریف ایــن منطقــه را فراهــم نمــوده اســت.

بازدید دکترصومی رییس دانشگاه علوم پزشکی تبریز از روند بازسازی 
بیمارستان امام خمینی شهرستان میانه

دکتر صومی  رییس دانشگاه علوم پزشکی تبریز و هیات همراه از روند بازسازی بیمارستان امام خمینی میانه و سایر پروژه های 
دردست احداث بهداشت ودرمان درشهرستان میانه بازدید کردند.   به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان میانه : 
دکترصومی رییس دانشگاه علوم پزشکی تبریز به همراه مهندس صالحی مدیر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی دانشگاه 
و جمعی  ازکارشناسان ،از آخرین اقدامات در خصوص بازسازی بیمارستان امام خمینی میانه بازدید نموده و دستورات الزم 
راجهت تسریع درتکمیل وافتتاح بیمارستان اباغ کردند.  رییس دانشگاه علوم پزشکی تبریز همچنین  درادامه ، از روند احداث 
مرکز سامت شهید باهنر و بازسازی ساختمانهای  مرکز سامت شهید معیری و مرکز آموزش بهورزی میانه  نیز  بازدید کرد الزم به 
یادآوری است در این بازدید درخصوص بررسی تجدید بنای مرکز بهداشتی ودرمانی  شبانه روزی شهرترک وتسریع دراحداث مرکز 
بهداشتی ودرمانی ایشلق  و احداث مرکز سامت اسام آباد ،  دستورات الزم ازسوی رییس دانشگاه علوم پزشکی تبریز  صادرشد. 

برگزاری آیین معارفه رییس جدید مرکز کشوری مدیریت سالمت  
گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم  کشــوری مدیریــت ســامت برگــزار شــد. بــه  آییــن معارفــه رییــس جدیــد مرکــز 
پزشــکی تبریــز ، دکتــر صومــی رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز در ایــن آییــن بــا اشــاره  بــه اینکــه ســاخت و راه انــدازی 
کشــوری مدیریــت ســامت ســاختار تعریــف شــده ای  ایــن مرکــز ازمصوبــات ســازمان جهانــی بهداشــت اســت افــزود: مرکــز 
کشــوری مدیریــت ســامت فعــا از پتانســیل و  ــز  ــه اینکــه مرک ــا اشــاره ب دارد و از وجهــه بیــن المللــی برخــوردار اســت وی ب
کامــا مســتقل و اینکــه بتوانــد  بودجــه دانشــگاهی اداره مــی شــود از تاشــهای دانشــگاه بــرای تبدیــل ایــن مرکــز بــه مرکــزی 
اعتبــارات کشــوری بگیــرد خبــر داد. در ادامــه ، ضمــن تقدیــر از زحمــات دکتــر جعفــر صــادق تبریــزی ، دکتــر وحیــد زمــان زاده 

بــه عنــوان رییــس جدیــد ایــن مرکــز معرفــی شــد.  
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    قلیان ها را گلدان کنیم
گـــزارش  کشـــور در تبریـــز رونمایـــی شـــد. بـــه  ـــا سراســـر  ـــا شـــعار)) قلیـــان ســـمی بـــرای ســـامت خانـــواده(( همزمـــان ب کنیـــم« بمناســـبت هفتـــه ملـــی دخانیـــات و ب گلـــدان  کشـــوری »قلیـــان هـــا را  کمپیـــن 
گل در  گردیـــده و طـــی آن بـــا نصـــب شـــاخه  کلیـــه معاونیـــن برگـــزار  کمپیـــن بـــه صـــورت نمادیـــن در جلســـه هیـــات رییســـه دانشـــگاه و بـــا حضـــور  روابـــط عمومـــی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریزایـــن 

ـــد. ـــی ش ـــن رونمای کمپی ـــن  ـــان از ای ـــای قلی ـــوزه ه ک

همایش بررسی راهبردهای ازدواج سالم، آسان وپایدار در جوانان  برگزار شد
 همایش بررسی راهبردهای ازدواج سالم،آسان و پایدار به همت 
معاونـت بهداشـت دانشـگاه علـوم پزشـکی تبریـز و سـایر ادارات 
شـد.  برگـزار  تبریـز  دانشـگاه  وحـدت  تـاالر  در  امـر  ایـن  در  مرتبـط 
گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه علـوم پزشـکی تبریـز ،دکتـر  بـه 
طاهری اقـدم؛ قائم مقـام رئیـس دانشـگاه علوم پزشـکی تبریـز در 
این همایش گفت: امروزه شـرایط جامعه به گونه ای شـده اسـت 
کـه افـراد شـرایط اقتصـادی مناسـبی را از فـرد مقابـل خـود انتظـار 
کـه یکـی از عوامـل مهـم بـاال بـردن سـن ازدواج می باشـد؛  دارنـد 
کـه طبـق آمـار سـن ازدواج بـه 28 الـی 29 سـن رسـیده اسـت.   چـرا 
کلـی جمعیـت رهبـر  از سیاسـت های  بـه بخشـی  بـا اسـتناد  وی 
کشـور،  معظـم انقـاب اسـامی، افـزود: مهم تریـن سـرمایه یـک 
سـرمایه انسـانی جـوان آن اسـت و زمانـی بـود که هرم سـنی کشـور 
مـا جـوان بـود امـا امـروزه ایـن هـرم در حـال تغییـر بـوده و برعکـس 
می شـود؛ از ایـن رو تمامـی ارگان هـا بایـد بـه سیاسـت های رهبـری 
جامعـه  در  امـروزه  افـزود:  وی  نماینـد.  توجـه  خصـوص  ایـن  در 
گـر در خصـوص  کـه نیازمنـد تـاش بـوده و ا مسـائلی وجـود دارد 
بـه وجـود  را  آینـده مشـکاتی  کنیـم در  ایـن مسـائل بی توجهـی 
 می آورنـد از ایـن رو بایـد از االن بـه فکـر حـل این مشـکات باشـیم. 
گفـت: متاسـفانه  طاهراقـدم بـا اشـاره بـه نـرخ بـاروری در جامعـه، 
جـدی  خطـری  زنـگ  کـه  اسـت  رفتـه  بـاال  امـروزه  ازدواج  سـن 
کـه سـن بـاروری در زنـان محـدود بـوده  می باشـد و به خصـوص 
و بعـد از سـن35 سـالگی خطـرات حاملگـی را بـه دنبـال خواهـد 
داشـت. وی افـزود: بـا توجـه به آمار موجود تا سـال 95 آمـار ازدواج 
پایین آمده اسـت که باید بررسـی شـده و علت آن معلوم شـود تا با 
که  کنیم؛ چرا  همکاری یکدیگر در جهت حل این مشـکل تاش 
در دین اسـام نیز به مهم بودن بحث ازدواج بسـیار توصیه شـده 
کـرد: قانون گـذاران، مسـئوالن و تمامـی  اسـت.  وی خاطرنشـان 
کـه می تواننـد در مـورد حـل مشـکات موجـود در ازدواج  افـرادی 
جوانان و پایداری آن، کمک کنند؛باید کمر همت ببندند چرا که 
بـا توجـه بـه آمـار ، یـک پنجـم ازدواج هـا بـه طـاق منجر می شـود.  
قائم مقـام رئیـس دانشـگاه علوم پزشـکی تبریـز تاکید کـرد: تمامی 
کنیـم تـا در سـنین  مـا بایـد اهمیـت ازدواج را بـه جوانـان تبییـن 

جوانی که بسـیار مناسـب ازدواج بوده، در جهت تشـکیل خانواده 
برآینـد؛ چـرا کـه در سـنین بـاال افـراد در شـرایطی قـرار می گیرنـد کـه 
شـاید دیگر توان تربیت فرزندان را در حد مناسـب نداشـته باشـند 
کـرد: ازدواج یکـی از سرنوشت سـاز تریـن  در ایـن همایـش اظهـار 
فـرد در جریـان زندگـی می باشـد.  و حسـاس ترین تصمیم گیـری 

مرحلـه ای  و  اسـت  اجتماعـی  تکامـل  نوعـی  ازدواج   : افـزود  وی 
اسـت در زندگـی کـه در کام توصیـف نمی شـود و بایـد ایـن مرحلـه 
کـرد تـا بـه جایـگاه و ارزش آن پـی بـرد. دکترشبسـتری  را تجربـه 
معـاون سیاسـی و امنیتـی اسـتاندار آذربایجـان شـرقی نیـز ضمـن 
ویژگی هـای  از  یکـی  اجتماعـی  تکامـل  گفـت:  خـود  سـخنرانی 
کـه در آموزه هـای دینـی مـا نیـز بـه شـدت  اساسـی ازدواج اسـت 
کـه  کـه از ایـن طریـق اسـت  گرفتـه اسـت؛ چـرا  مـورد تاکیـد قـرار 
وی  می کنـد.   پیـدا  گسـترش  و  آمـده  وجـود  بـه  دیگـر  نسـلی 
تفاوت هـای سـنی، نبـود تناسـب خانوادگـی، اختـاف در میـزان 
اعتقـادی  تفاوت هـای  نسـل ها،  بیـن  زیـاد  فاصلـه   تحصیـات، 
سـوی  از  کـودکان  اعمـال  کنتـرل  و  نظـارت  عـدم  فرهنگـی،  و 
والدیـن و بسـیاری از مـوار دیگـر را از جملـه  موضوعاتـی دانسـت 
کـه جریـان ازدواج را تحـت تاثیـر قـرار داده و زندگـی افـراد را دچـار 
مشـکل می کنـد. وی بـا اشـاره بـه تجمـات موجـود در بیـن برخـی 
نامتعـارف  خواسـته های  و  بـاال  توقعـات  افـزود:  خانواده هـا،  از 
برخـی از افـراد و خانواده هـا از طـرف مقابـل یکـی از موانـع اصلـی 
قـرار  تاثیـر  تحـت  را  مـا  زندگـی  سـبک  همچنیـن  و  بـوده  ازدواج 
اسـت. کـرده  ایجـاد  جامعـه  در  را  بـزرگ  معضلـی  و  اسـت   داده 
کرد: تضادهای بسیاری بین سنت و مدرنیته  این مسئول اظهار 
وجود دارد که خوشـبختانه دراسـتان ما میزان این گونه آسـیب ها 
کمتـر از جاهـای دیگر اسـت؛ چنانچه در اسـتان تهـران در مواردی 
کـه نهایـت وقاحـت بـوده و طرفیـن  نـادر، جریـان ازدواج سـفید 
رواج  می کننـد  زندگـی  سـقف  یـک  زیـر  در  تعهـدی  هیـچ  بـدون 
یافتـه اسـت. وی بـا اشـاره بـه فیلم هـای ماهـواره ای کـه بـا عنوان 
"فیلم هـای خانوادگـی" در رسـانه های خارجـی پخـش می شـوند، 
گفـت: اینگونـه فیلم هـا سـعی در ترویـج بی بنـد و بـاری و سسـت 
تمامـی  افـزود:  وی  دارنـد.  جامعـه  در  را  خانـواده  بنیـان  کـردن 

ازدواج  جریـان  کـه  هسـتند  عواملـی  جملـه  از  شـده  ذکـر  مسـائل 
را دچـار مشـکل  افـراد  زندگـی   و  داده  قـرار  را تحت تاثیـر  جوانـان 
می کننـد؛ از ایـن رو بایـد در خصـوص مقابلـه بـا ایـن مسـایل، 
گیـرد.   برنامـه ریـزی شـده وتـاش و جدیـت بیشـتری صـورت 

کـودکان  تربیـت  جریـان  در  خانواده هـا  نقـش  گفـت:  وی 
ارتبـاط  برقـراری  بـا  والدیـن  همچنیـن  و  بـوده  بسـیارمهم 
صمیمـی در داخـل خانـواده، می تواننـد تـا حـد بسـیار زیـادی از 
کـه متعاقبـا بـر روی فرآینـد ازدواج  ایـن آسـیب های اجتماعـی 
سـخنان  پایـان  در  وی  کننـد.   کـم  را  دارد  تاثیـر  نیـز  ج.انـان 
کنـار تربیـت خانواده هـا، آمـوزش مهارت هـای  خـود افـزود: در 
اجتماعـی نیـز جایـگاه ویـژه ای دارد و همچنیـن بهتریـن زمـان 
کـه در دوران  کودکـی می باشـد؛ چـرا  آمـوزش فـرد نیـز در دوران 
آمـوزش  و  یافتـه  تشـکیل  فـرد  ذهنـی  کله ی  شـا دیگـر  جوانـی 

داشـت. نخواهـد  وی  در  چندانـی  تاثیـر  دیگـر 
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 ESCIوضعیت مقاالت منتشر شده در مجالت نمایه
 ISIکــه عنــوان و چکیــده آن هــا در پایــگاه  ESCI مقــاالت منتشرشــده در مجــات نمایــه
Web of Science قابــل جســتجو، بازیابــی و مشــاهده باشــند، دارای اعتبــار و ارزش مقالــه 
ISI Web of Science خواهنــد بــود. پیــرو اعــام فهرســت 30 عنــوان از مجــات نمایه شــده 
کشــور در بانــک اطاعاتــی Emerging Sources Citation Indexیــا ESCI و  علــوم پزشــکی 
ع نمایــه یــا ایندکــس مقــاالت منتشرشــده در  اســتعام برخــی دانشــگاه ها در مــورد وضعیــت نــو
ایــن مجــات، بــه اطــاع می رســاند معیــار نمایــه بــودن یــک مقالــه در یــک بانــک اطاعاتــی، 
حضــور، بازیابــی و مشــاهده مقالــه مذکــور در آن بانــک اطاعاتــی اســت. در نتیجــه تنهــا 
کــه در حــال حاضــر در   ESCI آن دســته از مقــاالت منتشرشــده در مجــات نمایــه شــده در
دسترســی بانــک اطاعاتــیISI Web of Science Core Collection  دانشــگاه های علــوم 
و  بازیابــی  جســتجو،  قابــل   http://webofknowledge.com آدرس  در  کشــور  پزشــکی 
مشــاهده هســتند، نمایــه ISI Web of Science محســوب شــده و از امتیــاز بانــک اطاعاتــی 
ــایر  ــنواره رازی و س ــاالت، جش ــاداش مق ــیابی، پ ــاء، ارزش ــع، ارتق ــای ترفی ــور در فرآینده مذک

فرآیندهــای مربوطــه برخــوردار خواهنــد شــد. 

سیزدهمین کنگره ایمونولوژی و آلرژی ایران برگزار شد
در  دانشــگاه  ایــن  رئیــس  تبریــز،  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
بزرگتریــن  احــداث  بــرای  اجرایــی  مقدمــات  کــرد:  اظهــار  کنگــره  ایــن  افتتاحیــه  آییــن 
کشــور در تبریــز بــا توجــه بــه توانمندی هــای اســتان و بــا حمایت هــای اســتاندار  پژوهشــکده  
آذربایجان شــرقی و معاونــت علمــی ریاســت جمهــوری انجــام شــده اســت. دکتــر محمــد 
گفــت: در  کنگــره ایمنولــوژی و آلــرژی ایــران  کار ســیزدهمین  حســین صومــی در آیــن آغــاز بــه 
دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز بیــش از 26 مرکــز تحقیقاتــی در حــال فعالیــت می باشــد. وی 
کــه اولیــن و بزرگ تریــن دانشــگاه جهــان  ادامــه داد: تبریــز شــهر اولین هــا ایــن افتخــار را دارد 
اســام در حــدود 720 ســال قبــل در تبریــز فعالیــت داشــته اســت. وی بــا بیــان اینکــه اولیــن 
ــز بنیــان نهــاده شــده، افــزود:  بیــش از 70 ســال  دانشــکده  پرســتاری بعــد از تهــران در تبری
اســت، دانشــگاه های بــه روش نویــن  در تبریــز راه انــدازی شــده اســت. صومــی خاطرنشــان 
ــی  کنگــره بیــن الملل کــه علمــی ارزشــمند اســت، ایــن  ــوژی  ــم ایمونول ــه عل کــرد: پرداختــن ب
ــرژی ایــران نیــز  ــوژی و آل کنگــره ایمنول را ارزشــمند ســاخته اســت. دبیــر علمــی ســیزدهمین 
کردنــد و 800 عنــوان مقالــه توســط  کنگــره ثبت نــام  گفــت: بیــش از یکهــزار نفــر در ســایت ایــن 
کنگــره  دبیرخانــه دریافــت شــد. جعفــر مجیــدی ادامــه داد:  200 عنــوان مقالــه در پانل هــای 

کنگــره ارائــه شــد. ارائــه شــده و 600 عنــوان مقالــه نیــز بــه شــکل پوســتر در حاشــیه ایــن 
کنگــره ارائــه مقالــه هــای دریافتــی را در دو صــورت  کــرد: هیئــت داوری ایــن  وی خاطرنشــان 
و درمــان ســرطان،  تومــور، روش هــای پیشــگیری  کــرد. وی  اعــام  و پوســتر  ســخنرانی 
کنگــره اعــام  ــه محورهــای  ــه و ... را از جمل ــوژی و تغذی بیماری هــای خودایمنــی، ایمونول
کنگــره هــر دو ســال یک بــار برگــزار مــی شــود، افــزود دو ســال  کــه ایــن  کــرد.  وی بــا بیــان ایــن 
کنگــره دانشــگاه  کــه در حاشــیه ایــن  ج میــاد تهــران برگــزار شــد  کنگــره در بــر پیــش ایــن 
کتبــی درخواســت برگــزاری ســیزدهمین دوره  علــوم پزشــکی تبریــز نیــز بــه صــورت شــفاهی و 
ــا  کنگــره ب ــای ایــن  ــان اینکــه محوره ــا بی ــرد. مجیــدی ب ک ح  ــز  را مطــر کنگــره در تبری ایــن 
کنگــره پانل هــای  کــرد: در ایــن  کیــد  تمامــی رشــته های بالینــی و علــوم پایــه ارتبــاط دارد، تا
کشــور جهــان از جملــه  مختلــف بــا حضــور اســاتید پایــه و بالینــی داخلــی و خارجــی از 10 
ــره  کنگ ــیزدهمین  ــت س ــد.گفتنی اس ــزار ش ــل و ...برگ ــپانیا، برزی ــوئد، اس ــادا، س کان ــکا،  آمری

ــد. ــزار ش ــز برگ ــت در تبری ــی 10 اردیبهش ــرژی 7 ال ــوژی و آل ــی ایمونول بین الملل

تشکیل بانک اطالعات محققین وفعاالن در 
زمینه ارتقا وایمنی وپیشگیری از مصدومیت ها

کلیــه اســاتید ، محققیــن ،دانشــجویان وســایر افــراد عاقمنــد بــه فعالیتهــای علمــی در زمینــه  از 
ارتقــا وایمنــی وپشــگیری از مصدومیــت هــا از جملــه حــوادث ترافیکــی ، ایمنــی شــغلی ، خشــونت 
.www.Amayesh2گــردد بــا مراجعــه بــه آدرس اینترنتــی ســوختگی و مســمومیتها و... دعــوت مــی 

ــام و وارد نمــودن مشــخصات خــود اقــدام نماینــد. ــه ثبــت ن ir نســبت ب
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پیام ریاست دانشگاه
 به مناسبت روز آزمایشگاه 

30 فروردین  سالروز میاد حکیم جرجانی و روز علوم آزمایشگاهی به 
همـــه ســـفید پوشـــان ارجمنـــد و دســـت اندرکاران عرصـــه آزمایشـــگاه مبارک بـــاد. به یقین 
نقـــش همـــکاران عزیـــز علـــوم آزمایشـــگاهی در پیشـــگیری از بـــروز و شـــیوع بیماری هـــای 
مختلـــف در جامعـــه و در ســـطوح مختلـــف فعالیتهـــا باعـــث ارتقـــای ســـامت انســـانها مـــی 
گردد.  فعالیتها و زحمات شبانه روزی شما همکاران آزمایشگاهی در عرصه تشخیص 
کاری و اســـترس  ــار  ــا تحمـــل فشـ کـــه تـــوام بـ ــا در محیـــط آلـــوده و خطرنـــاک  بیماریهـ
ـــکر  ـــمندتان تش ـــهای ارزش ـــاده و از تاش ـــانی را ارج نه ـــت رس ـــت خدم ـــراوان جه ـــای ف ه
مـــی نمایـــم.  از خداونـــد متعـــال توفیقـــات روز افـــزون شـــما همـــکاران عزیـــز را خواهانـــم.
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ــه  ــز دکتــر تقــی زادی ــوم پزشــکی تبری ــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه عل گ ــه  ب
معــاون درمــان دانشــگاه در ســومین روز از تعطیــات نــوروز در بیمارســتان 
ــکاران  ــه هم ــو ب ــال ن ــاز س ــک آغ ــن تبری ــت و ضم ــور یاف ــر حض ــوم اه ــر العل باق
گرفــت . معــاون درمــان  بیمارســتان، در رونــد ارائــه خدمــات درمانــی قــرار 
دانشــگاه در ایــن ســفر از ســاختمان اورژانــس در حــال احــداث نیــز بازدیــد 
از  خــود  ســفر  ادامــه  در  زادیــه  تقــی  دکتــر  گــزارش  برهمیــن  بنــا     . نمــود 
بیمارســتان امــام حســین)ع( هریــس ودر جریــان رونــد ســاخت بیمارســتان 
گــزارش روابــط عمومــی  گرفــت . بــه  تــازه تاســیس شهرســتان هریــس قــرار 
دانشــگاه دکتــر تقــی زادیــه معــاون درمــان و دکتــر شــکوری رییــس دانشــکده 

از  بــه همــکاران  تبریــک  یافتنــد و ضمــن  کــودکان تبریزحضــور  95 در مرکــز آموزشــی درمانــی  نــوروز  ایــام تعطیــات  از  پزشــکی دانشــگاه درســومین روز 
ــد و از  ــد نمودن ــز بازدی ــی الزهــرا نی ــز آموزشــی درمان ــه و دکتــر شــکوری از مرک ــزارش دکترتقــی زادی گ ــر همیــن  ــا ب ــد.  بن کردن ــد  ــز بازدی بخشــهای مختلــف مرک
گفتنــد . گرفتنــد و آغــاز ســال نــو شمســی را بــه همــکاران شــیفت در ایــام تعطیــات تبریــک  نزدیــک در جریــان ارائــه خدمــات درمانــی در مرکــز الزهــرا قــرار 

بازدید  معاون 
درمان دانشگاه 
در سومین روز از 
تعطیالت نوروز  از 
بیمارستان باقر 
العلوم اهر 

ــیدی   ــر رشـ ــراه دکتـ ــه همـ ــی بـ ــگاه دکترصومـ ــی دانشـ ــط عمومـ ــزارش روابـ گـ ــه  بـ
ــد  ــوروزی از رونـ ــام تعطیـــات نـ ــگاه در ایـ ــن آوری  دانشـ ــات و فـ ــاون تحقیقـ معـ

ــود. ــد نمـ ــازی بازدیـ ــکده داروسـ ــاخت دانشـ سـ

بازدید رئیس 
دانشگاه به همراه 
دکتر رشیدی 
معاون تحقیقات 
و فن آوری از روند 
ساخت دانشکده 
داروسازی

بازدید دکترطاهراقدم، قائم مقام رئیس 
دانشگاه از مراکز درمانی در ایام تعطیالت 

نورورزی
کبــر طاهــر اقــدم، قائــم مقــام رئیــس دانشــگاه  ــد دکترعلــی ا دراولیــن روزســال جدی
کــز درمانــی شهرســتان آذرشــهر و اورژانــس بیــن راهی بناب  علــوم پزشــکی تبریــز از مرا
و عجبشــیر بازدیــد نمودنــد. بــه گــزارش روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز 
ایــن بازدیــد همــراه بــا تیــم نظــارت معاونــت درمــان در روزهــای تعطیلــی نــوروز95 
گــزارش روابــط عمومــی  جهــت نظــارت بــر نحــوه ارائــه خدمــات انجــام شــد . بــه 
کبــر طاهر اقدم قائم مقام ریاســت دانشــگاه  دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریزدکترعلــی ا
در اولیــن ســاعات آغــاز ســال نــو در بیمارســتان عجــب شــیر حضــور یافــت وضمــن 
گرفــت. تبریــک بــه همــکاران بیمارســتان در جریــان چگونگــی ارائــه خدمــات قــرار 
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ــر  ــز در آغــاز ســال 95 دکت ــوم پزشــکی تبری ــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه عل گ ــه  ب
ــر طرحهــای عمرانــی دانشــگاه در  ــا همراهــی مدیــر امــور فنــی و نظــارت ب صومــی ب
مرکــز آموزشــی درمانــی الزهــرا حضــور یافــت وضمــن تبریــک فــرا رســیدن ســال نــو بــه 
همــکاران ،از طــرح توســعه اورژانــس و چگونگــی روند اجرای طرح توســعه اورژانس 

کــرد. مرکزالزهــرا بازدیــد 

بازدید رئیس 
دانشگاه به همراه 
مدیر امور فنی و 
نظارت بر طرحهای 
عمرانی دانشگاه 
از مرکز آموزشی 
درمانی الزهرا

بازدید دکتر اصالن آبادی و دکتر عبادی از 
ایستگاههای اورژانس پیام، عریان تپه و 

بیمارستان هادیشهر
گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه  دکتــر اصــان آبــادی، معــاون آموزشــی  بــه 
دانشــگاه بــه همــراه دکتــر عبــادی قائــم مقــام معاونــت درمــان و مدیــر امــور 
بیمارســتانی وتعالــی خدمــات بالینــی قبــل از ظهــر امــروز در ایســتگاه اورژانس پیام 
حضــور یافتنــد و از نزدیــک در جریــان خدمــت رســانی در ایــام تعطیــات نــوروز قــرار 
گــزارش دکتراصــان آبــادی و دکتــر عبــادی از پایــگاه عریــان  گرفتنــد. بنــا برهمیــن 
ــا  ــان جلف ــت ودرم ــبکه بهداش ــفر از ش ــه س ــد و در ادام کردن ــد  ــز بازدی ــد نی ــه مرن تپ
دربیمارســتان دکتــر ســاجدی هــادی شــهرحضور یافتــه و ضمــن تبریــک ســال نــو 

بــه همــکاران از چگونگــی ارائــه خدمــات بــه هموطنــان جویــا شــدند .

 بازدید مدیر پرستاری 
دانشگاه بهمراه 
کارشناسان حوزه معاونت 
ccu درمان از بخش
بیمارستان الغدیر تبریز

مدیرپرســتاری دانشــگاه بــه همــراه کارشناســان 
حــوزه معاونــت درمــان از بخــش هــای ویــژه 
ســیزده  روز  در  محاتــی  شــهید  بیمارســتان 
کردنــد و از نزدیــک در جریــان  فروردیــن بازدیــد 

گرفتنــد. نحــوه ارائــه خدمــات قــرار 

بازدید تیم نظارت بر درمان دانشگاه در ایام تعطیالت نورورز 95 از مراکز 
کارشناســان ســتاد معاونــت درمــان از مرکــز آموزشــی درمانــی ســینا تبریزبازدیــد نمودنــد و ضمــن تبریــک ســال نــو بــه همــکاران، از  روز 12 فروردیــن ودر آخریــن روزهــای تعطیــات نــوروزی ســال 95 

گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه در ایــن بازدیــد از بخــش آی ســی یــو مرکــز آموزشــی درمانــی ســینا نیــز بازدیــد بــه عمــل آمــد. نحــوه ارائــه خدمــات در روزهــای تعطیــل جویــا شــدند .بــه 
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عمل "برداشتن بخشی از توده کلیه ای به روش الپاراوسکوپی خلف صفاقی"
 برای نخستین بار در شمال غرب کشور و مرکز آموزشی درمانی امام رضا )ع( تبریز

گـــزارش روابـــط عمومـــی مرکـــز آموزشـــی درمانـــی امـــام رضـــا )ع( تبریـــز : دکتـــر "علیرضـــا فرشـــی"، "متخصـــص اورولـــوژی و فلوشـــیپ آندرولـــوژی و الپراســـکوپی" در خصـــوص ایـــن عمـــل  بـــه 
کلیـــه ســـمت چپـــش دارد، انجـــام می شـــود. وی افـــزود:  کـــه تـــوده ای بـــه طـــول پنـــج ســـانتی متر در  گفـــت: ایـــن عمـــل روی آقـــای 65 ســـاله ای  جراحـــی نـــادر در منطقـــه آذربایجان شـــرقی، 
ج  کنیـــم. فرشـــی در خصـــوص مزیت هـــای انجـــام ایـــن عمـــل بـــه روش  مـــا بـــا اســـتفاده از روش الپراســـکوپی خلـــف صفاقـــی بـــرای اولیـــن بـــار، توانســـتیم ایـــن تـــوده را از بـــدن بیمـــار خـــار
ــی  ــل جراحـ ــده و عمـ ــت شـ ــه بدنـــش هدایـ ــکی بـ ــایل پزشـ ــوراخ وسـ ــد سـ ــق چنـ ــا از طریـ ــود و تنهـ ــاد نمی شـ ــار ایجـ ــدن بیمـ ــی روی بـ ــن روش بریدگـ ــرد: در ایـ کـ ــان  ــی، بیـ ــکوپی خلـــف صفاقـ الپراسـ
ــیار  ــز بسـ ــی نیـ ــرعت بهبودیافتگـ ــر و سـ کمتـ ــن درد آن  ــد، همچنیـ ــری می رسـ کمتـ ــیب  ــدن، آسـ ــه بـ ــی بـ ــر زیبایـ ــابق، از نظـ ــا روش سـ ــه بـ ــه در مقایسـ کـ ــود  ــام می شـ ــوراخ ها انجـ ــن سـ ــق همیـ از طریـ
ــا بـــه  ــا تماســـی برقـــرار نمی شـــود، امـــکان آســـیب دیـــدن روده هـ ــا روده هـ کـــه در روش الپراســـکوپی خلـــف صفاقـــی بـ ســـریع تر اســـت. سرپرســـت تیـــم جراحـــی ایـــن عمـــل، ادامـــه داد: از آن جایـــی 
کشـــور  انجـــام می شـــود و امیـــدوارم در عمـــل جراحـــی دیگـــر بیمـــاران نیـــز از ایـــن روش اســـتفاده شـــود. گفـــت: ایـــن عمـــل بـــرای نخســـتین بـــار در شـــمال غرب  حدأقـــل می رســـد.  فرشـــی در پایـــان 

و موسســات  دانشــگاهها  اولیــن نشســت   آموزشــی  روابــط عمومــی معاونــت  گــزارش  بــه 
کشــور باحضــور معــاون آموزشــی وزارت  آمــوزش عالــی ســامت مســتقر در منطقــه 2 آمایشــی 
بهداشــت برگــزار شــد. دکتــر باقــر الریجانــی معــاون آموزشــی وزارت بهداشــت بــا اشــاره بــه 
گفــت  ج  در اســناد باالدســتی نظــام ســامت درخصــوص آمایــش ســرزمینی،  مــوارد منــدر
کشــور در ســطوح ذکــر شــده در  کلیــه دانشــگاههای علــوم پزشــکی  گســترش بــرای  زمینــه 
ــا بیــان  ــی ب ــر الریجان ــا ظرفیــت دانشــگاه وجــود دارد. دکت برنامــه ششــم توســعه متناســب ب

کشــور بــه منظــور هــم افزایــی و  گفــت هــدف از ا ایــن دبیرخانــه هــا ایجــاد شــبکه هایــی در  اینکــه بــا تشــکیل دبیرخانــه مناطــق آمایشــی اســتقال اداری و مالــی دانشــگاهها حفــظ مــی شــود 
کشــوری اســت. معــاون آموزشــی وزارت بهداشــت اظهــار داشــت دبیرخانــه منطقــه 2 آمایشــی باهمفکــری جمعــی دانشــگاههای منطقــه تشــکیل و مســئولیت   کلیــه ظرفیــت هــای  بهــره منــدی از 
گفــت  از دانشــگاههای مســتقر در منطقــه 2 انتظــار مــی رود نقشــه راهــی روشــن بــرای ارتقــاء آمــوزش  گــردد. دکتــر الریجانــی  گــذار مــی  اجرایــی ایــن دبیرخانــه بــه دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز وا
علــوم پزشــکی در منطقــه را در راســتای تحقــق اهــداف بســته هــای تحــول و نــوآوری معاونــت آموزشــی وزارت بهداشــت تدویــن و پیگیــری نماینــد. در ادامــه دکتــر صومــی رئیــس دانشــگاه علــوم 
ــه تجربیــات همــکاری  ــرای تعامــل و هــم افزایــی در منطقــه فراهــم شــده ب ــه ب ک ــی  ــراز خرســندی از امکان ــز و معاونیــن آموزشــی دانشــگاههای مســتقر در منطقــه 2 آمایشــی ضمــن اب پزشــکی تبری
ــه  موقعیــت  ــا اشــاره ب کشــور را معرفــی نمودنــد. معــاون آموزشــی وزارت بهداشــت پــس از اســتماع نظــرات، ب ــد و ظرفیــت هــای منطقــه 2 آمایشــی  هــای قبلــی دانشــگاههای منطقــه اشــاره نمودن
کشــور را فراهــم آورد.  گذشــته دانشــگاههای مســتقر در منطقــه 2 زمینــه هــای ارتقــاء آمــوزش علــوم پزشــکی  کــرد همدلــی و تجربیــات مشــترک  جغرافیایــی و ظرفیــت هــای منطقــه، ابــراز امیــدواری 

کشور:  دکتر باقر الریجانی در نشست منطقه 2 آمایشی  

 با تشکیل دبیرخانه مناطق آمایشی استقالل 
اداری و مالی دانشگاهها حفظ می شود
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نشست صمیمی رئیس دانشگاه با دانشجویان خارجی 
گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز نشســـت  کـــرد .بـــه  دکترصومـــی رئیـــس دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز بـــا دانشـــجویان خارجـــی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز دیـــدار 
ـــازاده معـــاون دانشـــجویی و فرهنگـــی،  ـــم مقـــام ریاســـت دانشـــگاه، دکترآق ـــا حضوردکترطاهـــر اقـــدم، قائ ـــز و ب ـــوم پزشـــکی تبری ـــا دانشـــجویان خارجـــی دانشـــگاه عل صمیمـــی رئیـــس دانشـــگاه  ب
دکتراصـــان آبـــادی معـــاون آموزشـــی،حاج آقـــا نصرتـــی مدیـــر حراســـت دانشـــگاه و دهقانـــی مدیرامـــور دانشـــجویی دانشـــگاه برگـــزار شـــد.  در ایـــن جلســـه دکترمحمدحســـین صومـــی ضمـــن تبریـــک 
گـــر مشـــکلی متحمـــل دانشـــجویان عزیـــز اســـت بـــه جـــد در جهـــت حـــل  فـــرا رســـیدن ســـال نـــو شمســـی اظهـــار داشـــت : بنـــای تـــاش مجموعـــه دانشـــگاه در جهـــت تســـهیل امـــور دانشـــجویان اســـت و ا
و فصـــل آن اقـــدام میکنیـــم.   نماینـــده دانشـــجویان خارجـــی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز بـــا تشـــکراز رئیـــس دانشـــگاه رضایـــت خـــود را از مجموعـــه دانشـــگاه و خدمـــات ارائـــه شـــده بیـــان نمـــود.

بازدید دکتر صومی از بیمارستان مهرانه زنجان 
کلینیـــک  کـــرد.  بازدیـــد  افتتـــاح شـــده  و در ســـال 93  توســـط خیـــران شهرســـتان ســـاخته شـــده  کـــه  زنجـــان  بیمارســـتان مهرانـــه  از  روابـــط عمومـــی دانشـــگاه، دکتـــر صومـــی  گـــزارش  بـــه 
اســـت. بـــه مســـاحت 18 هـــزار و 900 مترمربـــع در ســـال 93احـــداث شـــده  از بیمـــاران ســـرطانی در زمینـــی  بـــه همـــت انجمـــن حمایـــت  تراپـــی مهرانـــه  رادیـــو   تخصصـــی ســـرطان و مرکـــز 

کلینیـــک در زمینـــی بـــا دوهکتـــار مســـاحت بـــا هزینـــه بـــرآورد شـــده 400  گفتنـــی اســـت: ایـــن  کلینیـــک بـــا هزینـــه 140 میلیـــارد ریـــال احـــداث شـــده و ظرفیـــت پذیـــرش 60 بیمـــار در روز را دارد.  فـــاز اول ایـــن 
کـــه در ایـــن فـــاز مســـتقر شـــده موجـــب مـــی شـــود نـــه  کلینیـــک مربـــوط بـــه دســـتگاه رادیـــو تراپـــی و ضمائـــم آن اســـت. دســـتگاه رادیـــو تراپـــی های-انـــرژی  میلیـــارد ریـــال در دســـت احـــداث اســـت. فـــاز اول 
ج از اســـتان مراجعـــه نکننـــد و نیـــز بـــا راه انـــدازی آن بیمـــاران اســـتان هـــای مجـــاور نیـــز از آن بهـــره منـــد خواهنـــد شـــد. کـــم بضاعـــت بلکـــه همـــه بیمـــاران ســـرطانی بـــرای درمـــان بـــه خـــار  تنهـــا بیمـــاران 
کلینیـــک مهرانـــه بـــا 1700متـــر مربـــع زیربنـــا توســـط خانـــواده مرحـــوم مهدیـــون احـــداث شـــده اســـت. مـــردم خیـــر زنجـــان بـــا حمایـــت هـــای خـــود طـــی 20 مـــاه 14 میلیـــارد تومـــان بـــرای  مهمـــان ســـرای 
کننـــد. تعـــداد خیریـــن  کلینیـــک بیمـــاران ســـرطانی بـــه مهرانـــه یـــاری رســـانه انـــد همچنیـــن ایـــن مـــردم خیـــر ماهانـــه 200میلیـــون تومـــان هزینـــه تامیـــن دارو و درمـــان را بـــه مهرانـــه هدیـــه مـــی  احـــداث 
ـــا فعالیـــت ایـــن دســـتگاه  کـــه ب ـــغ بـــر 20 میلیـــارد تومـــان توســـط یـــک خیـــر زنجانـــی بـــه مهرانـــه اهـــدا شـــده اســـت  ـــا هزینـــه ای بال عضـــو مهرانـــه 30هـــزار نفـــر می باشـــد. همچنیـــن دســـتگاه پـــت اســـکن ب

کشـــور بـــه اســـتان زنجـــان وابســـته خواهنـــد شـــد. یـــک چهـــارم بیمـــاران ســـرطانی 
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سخنرانی وزیر بهداشت در مسجد طوبی تبریز

جهــاد ســازندگی و ســپاه دو بــال انقــالب اســالمی بودنــد/ هنــوز هم نیاز بــه جهاد ســازندگی داریم/ 
افزایش آمار اعتیاد، طالق، دروغ و تهمت با اهداف انقالب فاصله دارد/ باید قدر مردم خود را بدانیم

دکتر هاشمی گفت: بعد از پایان جنگ برخی تصور کردند دیگر احتیاجی به جهاد سازندگی نیست و آن را با کشاورزی ادغام کردند و نتیجه آن کمبودهایی شد که االن شاهدش هستیم. به گزارش وبدا، 
دکتر سیدحســن هاشــمی وزیر بهداشــت در ســفر خود به تبریز در جمع فرماندهان جهاد ســازندگی و خانواده شــهدای عرصه جهاد ســازندگی کشــور، در مســجد طوبی در این شــهر حضور یافت و با آنان گفتگو 
کرد. وزیر بهداشت با قدردانی از حضور فرماندهان جهاد سازندگی در دوران دفاع مقدس و ادای احترام به شهیدانی نظیر سرداران روشنی و صمد زاده گفت: در قرآن کریم می خوانیم که از مومنان کسانی 
هستند که در وعده ای که با خداوند متعال داشتند با صدق و راستی بر پیمانشان به شهادت رسیدند و عده ای هم منتظرند که به آن جمع بپیوندند، و این برای همه دوستانی که از نقاط مختلف استان 
آذربایجان شرقی، تهران و یا استان های دیگر اینجا آمدند به منزله زنده نگه داشتن یاد و خاطره سرداران بزرگ و سنگرسازان بی سنگر است و نشانگر عهدی است که با خداوند و شهدای عزیز بسته اند.

جهاد و سپاه بال های انقاب بودند
دکتــر هاشــمی افــزود: در دوران انقــاب یکــی از اقشــار بســیار فعال 
کــه بــا پیروزی انقاب اســامی در  و تاثیرگــذار دانشــجویان بودنــد 
دو جبهــه ســپاه پاســداران و جهــاد ســازندگی مشــغول بــه فعالیــت 
کــه بعــد از  شــدند. جهــاد ســازندگی یکــی از دو بــال انقــاب بــود 
انقــاب متولــد شــد و ســپاه پاســداران یکــی از افتخــارات بــزرگ 
گــر ســپاه نبــود انقــاب  گفــت: ا نظــام اســامی بــوده اســت. وی 
گــر ســپاه نبــود انقــاب هــم  گوییــم ا گــر مــی  هــم نبــود؛ البتــه ا
نبــود، بــه ایــن دلیــل اســت که ســپاه موفق شــد انقــاب را در همه 
ارکان نیروهای مســلح تســری ببخشــد و دیگر تفاوتی بین ســپاه 
گذشــت چنــد  و ارتــش نیســت. بنابرایــن نیروهــای مســلح بعــد از 
ســال از پیــروزی انقــاب اســامی بــه همــان اخاقــی دســت پیــدا 
ــا آن هــدف، نهــاد انقابــی و مقــدس  ــرادران عزیــز ب کــه ب کردنــد 
کــرد: هــدف  ســپاه را تاســیس کردنــد. وزیــر بهداشــت خاطرنشــان 
کردنــد محرومیــت  کــه در جهــاد ســازندگی خدمــت مــی  افــرادی 
ــاخت  ــردم، در س ــه م کمــک ب کشــور بــود و شــروع بــه  زدایــی در 
کمتــر از  کردنــد و در  کشــور  کــردن  جــاده، تامیــن بــرق و آب و آبــاد 
کشــور حــل  3 ســال تقریبــا مشــکل همــه جــاده هــای روســتاهای 
گر شــهرها را  شــد؛ و آن موقــع در جهــاد ســازندگی فکــر مــی کردیــم ا
هــم بــه مــا مــی ســپردند بهتــر از دولــت مــی توانســتیم اداره کنیم.

دکتــر هاشــمی گفــت: در زمانــی کــه جنــگ بــه کشــور تحمیــل شــد 
ــروه جهــاد ســازندگی وارد  گ ــروه نیروهــای مســلح و ســپاه و  گ دو 
عرصــه کارزار شــدند و بــا کمــک و مشــارکت مردم، شــاهد پیروزی 
کــه حاصــل آن تــاش هــا پایــداری  بــر دشــمن در جنــگ شــدیم 

انقــاب اســامی و جمهــوری اســامی اســت. 

جهاد سازندگی مهندسی جنگ را به عهده داشت
کــرد:  بــا یــادآوری خاطــرات آن دوران عنــوان  وزیــر بهداشــت 
کــه بــه منطقــه  کــه در روز چهــارم شــروع جنــگ  خاطــرم هســت 
جهــاد  بــر  عــاوه  جهــاد  دوســتان  از  زیــادی  تعــداد  رفتیــم، 
کار مــا نیــز جمــع آوری  خوزســتان مشــارکت داشــتند و شــروع 
جنــگ زدگان و ســامان دهــی آنــان بــود؛ در همیــن دوران بــه 
مهندســی جنــگ نیــاز داشــتیم و بــه دلیل مشــکاتی کــه آن زمان 
ــه هــای اولیــه ســپاه،  ــود و همچنیــن تجرب ــرو ب ــا آن روب ارتــش ب

مهندســی جنــگ بــه دوش جهــاد ســازندگی افتــاد.
ــه  کریزهــا، جــاده هــا، پــل هــا ب گفــت: احــداث خا وی در ادامــه 
عهــده جهــاد ســازندگی بــود و شــهید پورشــریف یکــی از طراحــان 
کــه در پیشــبرد  دو پــل مهــم ســاخته شــده در دفــاع مقــدس بــود 
گفــت:  اهــداف مــا در جنــگ بســیار اثرگــذار بــود. وزیــر بهداشــت 
ــب  ــی از ش ــه برخ ک ــاهدند  ــتند ش ــا هس ــع م ــه در جم ک ــتانی  دوس

کمپرســی در جبهــه هــای مختلــف مشــغول  هــا حداقــل دوهــزار 
فعالیــت بودنــد؛ خــط شــکن هــا دوســتان جهــادی بودنــد و در 
کردنــد و تــا روز  بســیاری مــوارد شــهدای زیــادی را تقدیــم جنــگ 
آخــر جنــگ نیــز پایــدار بودنــد تــا بــه تدریــج مهندســی رزمی ســپاه و 

ارتــش تاســیس و بازســازی شــد و جنــگ بــه اتمــام رســید.
کــه جهــاد ســازندگی از دو تجربــه خدمــت بــه  ــا بیــان ایــن  وی ب
محرومیــن و دفــاع مقــدس بســیار ســربلند بیــرون آمــد افــزود: 
دیگــر  کردنــد  تصــور  برخــی  جنــگ  پایــان  از  بعــد  متاســفانه 
احتیاجــی بــه جهــاد ســازندگی نیســت و آن را بــا کشــاورزی ادغــام 
کردنــد و نتیجــه آن کمبودهایی شــد که االن شــاهدش هســتیم.

جای خالی جهاد سازندگی در بدنه دولت محسوس است
کردنــد بــا  کــه ســپاه را تاســیس  گروهــی  گفــت:  وزیــر بهداشــت 
کــم  فرمــان امــام فرهنــگ انقــاب را در نیروهــای مســلح نیــز حا
کــه ایــن مهــم را در  کردنــد امــا جهــاد ســازندگی اجــازه پیــدا نکــرد 
بدنــه دولــت ایجــاد کنــد و حــذف شــد؛ مشــکاتی کــه امــروز داریــم 
کــه در آن زمــان نتوانســتیم فرهنــگ  عمدتــا بــه ایــن دلیــل اســت 
ــا آن تحــول در بخــش  انقــاب را در بدنــه دولــت بســط دهیــم ت
ــور  ــه حض ــاره ب ــا اش ــمی ب ــر هاش ــد. دکت ــود بیای ــور بوج کش اداری 
خــود در دولــت و بــه عهــده داشــتن بخــش مهمــی از خدمــات 
افــزود: مهمتریــن مشــکل مــا مشــکات بــه جــا مانــده در بخــش 
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گــر  گــر مــردم احتــرام نمــی شــوند، مشــکل دارنــد و کارهــا بــا ســرعت پیــش نمــی رود و ا اداری اســت و ا
تصمیماتــی کــه مــی گیریــم آنطــور کــه انتظــار داریــم بــه نتیجــه نمــی رســد بــه دلیل این اســت کــه در 

کشــور آن تحــول مــورد انتظــار صــورت نگرفتــه اســت. بخــش اداری 

مراقب باشیم که از آرمان ها فاصله نگیریم
وی گفــت: نمــی توانیــم ادعــا کنیــم کــه امروز همه شــیفته خدمتیــم و این خیلی بد اســت، بنابراین 
کــه در همــان ســال هــای اول بخــش  گــر اجــازه داشــت  کــرد و ا گــر جهــاد ســازندگی ادامــه پیــدا مــی  ا
اداری کشــور را متحــول کنــد االن مــا جــای دیگــری بودیــم کــه خیلــی بهتــر از جایــگاه امروزمــان بود. 
ــر از اهــداف انقــاب اســامی،  کشــور چیــزی غی ــان اینکــه راه حــل مشــکات  ــا بی ــر بهداشــت ب وزی
کنــار آن وحــدت،  آرمــان هــای شــهدا و امــام بزرگــوار، توجــه بــه دســتورات مقــام معظــم رهبــری و در 
کــه در جمــع خانــواده شــهدا هســتیم بــدون رو دربایســتی مــی  همدلــی و اتحــاد نیســت، افــزود: االن 
گویــم کــه ایــن هــا در کشــور کمرنــگ شــده اســت؛ برخــی از مــا از همدلــی و وحدت صحبــت می کنیم 
گفــت:  کــه تشــنه قــدرت هســتیم و عمــل مــان بــا زبانمــان متفــاوت اســت. دکتــر هاشــمی  در حالــی 
کــه البتــه آن هــم  کــه خمیرمایــه آن اخــاص اســت  نیــاز بــه تصمیــم انقابــی و ســرعت عمــل داریــم 
کــم رنــگ شــده و در بعضــی جاهــا اصــا غایــب اســت و وجــود نــدارد. وی افــزود: بــرای  تــا حــدودی 
خشــنودی روح شــهیدان و همچنیــن خانــواده آنــان بایــد راه شــهیدان را ادامــه بدهیــم و تصــور مــن 
کــه راه آن، چیــزی بــه جــز تــاش و مجاهــدت شــبانه روزی، خدمــت بــی منــت بــه مــردم،  اینســت 
کــه  گفــت: خیلــی بــد اســت  کشــور و توجــه بــه فرهنــگ و اخــاق نیســت. وزیــر بهداشــت  پیشــرفت 
ــه مــی  ک ــی  ــه اســت، در حال ــاد، طــاق و همچنیــن دروغ، تهمــت و غیبــت افزایــش یافت ــار اعتی آم
ــات نبــوده  ــرای مادی ــه دارد و انقــاب مــا ب ــا اهــداف انقــاب اســامی بســیار فاصل دانیــم ایــن هــا ب
کــه مــا امــروز بــه خاطــر آنهــا اینجــا جمــع شــدیم بــه  کــه شــهدایی  اســت. دکتــر هاشــمی بــا ذکــر ایــن 
گفــت: بــا ایــن  کارهــای بســیار بزرگــی انجــام دادنــد،  هیــچ عنــوان نمــی خواســتند دیــده شــوند، ولــی 

کنیــم و فخــر مــی فروشــیم. کثــرا مــا مــی خواهیــم دیــده شــویم، تظاهــر مــی  حــال امــروز ا

به تکلیف خود عمل کنیم
گــر مــا هــم شــهدا را تکریــم  کــرم)ص( بــرای مــکارم اخــاق مبعــوث شــد و ا کــرد: پیامبــر ا کیــد  وی تا
کنیــم بایــد در مســیر اخــاص، بــا  کنیــم و در مجلــس آنهــا بــا خانــواده هایشــان همــدردی مــی  مــی 
ــاط  ــا نق ــت در اقص ــع محرومی ــی و رف ــای اخاق ــت ارتق ــد و در جه ــه خداون ــوکل ب ــت و ت ــت خدم نی
کشــور تــاش کنیــم و بایــد در هــر ســطح و مســئولیتی کــه هســتیم بــه تکلیــف خــود عمل کنیــم. وزیر 
گفــت: بایــد بــا وحــدت بــه آرمــان هــای انقــاب و تمســک بــه دیــن و والیــت فقیــه عمــل  بهداشــت 
کــرد: مــا  کنیــم و بــه رفــاه، آرامــش و آســایش مــردم بپردازیــم. دکتــر هاشــمی همچنیــن خاطرنشــان 
نهادهــای انقابــی بودیــم و هســتیم و بعضــی از نهــاد هــای انقابــی صــرف نظــر از بخــش امنیتــی و 
کار مــردم در  کننــد ولــی  کــه تشــکیل شــدند همچنــان فعالیــت مــی  کــه بــا همــان عناوینــی  نظامــی 

بقیــه حــوزه هــا روی زمیــن مانــده اســت؛ پــس بایــد نهادهــای انقابــی بــه همــان اهــداف اولیه شــان 
کننــد. برگردنــد و آن مســیر را دنبــال 

ــه  ــی فاصل کننــد ول ــت تــاش مــی  ــی افــراد در دول کــه خیل گفــت: مــن شــاهد هســتم  وی در ادامــه 
کــه  زیــادی بیــن مســئول رده اول بــا بدنــه هســت. در وزارت بهداشــت 50 درصــد از تصمیماتــی 
کار  کنــد خیلــی مواقــع  گــر هــم نفــوذ  کنــد و ا ــه بعــد اصــا نفــوذ پیــدا نمــی  گیریــم از رده دوم ب مــی 
انجــام نمــی شــود. در اســتان هــا شــرایط بهتــر اســت و البتــه ایــن وضعیــت منحصــر بــه مــا نیســت و 

دربســیاری از بخــش هــای دولتــی هــم وجــود دارد.

قدر مردم خود را بدانیم
کـــرد: بـــرای مـــردم بایـــد از خودمـــان، از خودخواهـــی، خودبینـــی، غـــرور،  کیـــد  وزیـــر بهداشـــت تا
ــم  ــام دهیـ ــبانه روزی انجـ ــم و تـــاش شـ کنیـ ــور  ــی عبـ گرایـ ــروه  گـ ــازی و  ــته بـ ــندی، دسـ خودپسـ
کـــه بیـــش از معمـــول جهـــد و تـــاش  کســـی  کار جهـــادی اســـت؛ جهـــادی یعنـــی  کـــه ایـــن همـــان 
ـــال  ـــن ح ـــزود: در عی ـــورد اف ـــن م ـــد. وی در ای کن ـــی  ـــل م ـــادی عم ـــرایط ع ـــاوت از ش ـــد و متف کن ـــی  م
ـــر اســـاس  ـــرا ب کنیـــم زی کـــه مـــردم را بـــه وحـــدت و اتحـــاد دعـــوت  کنیـــم  ـــد درجبهـــه ای حرکـــت  بای
کـــه مـــردم را مایـــوس  کنـــد  کســـی امـــروز در مســـیری حرکـــت  گـــر  فرمایـــش مقـــام معظـــم رهبـــری ا
ـــل  ـــه مقاب ک ـــت  ـــه اس گرفت ـــرار  ـــیری ق ـــد، در مس کن ـــدوش  ـــردم را مخ ـــاد م ـــال اتح ـــن ح ـــد و در عی کن
ـــه باشـــد، مهـــم عمـــل  ک ـــف آرمـــان هـــای شهداســـت، حـــال در هـــر جایـــی  انقـــاب اســـامی و مخال

کار اســـت. و رفتـــار و خروجـــی آن 
گفــت: بچــه هــای جهــادی بســیار مظلــوم بودنــد و بــدون وســایل ســخت  دکتــر هاشــمی در ادامــه 
افــزاری، نــه تفنگــی، نــه ســنگری و نــه وســایل رزمــی و حتــی برخــی از آنهــا بــدون آمــوزش تــاش 
کــه همــان  گذاشــتند بســیار ارزشــمند اســت  کــه بــه یــادگار  کردنــد و شــهید شــدند و آن چیــزی را 
کــه در برابــر همــه قــدرت هــای بیــن المللــی قــد خــم نکــرده اســت  جمهــوری اســامی ایــران اســت 
گناهــی ندارنــد و هرچــه از آنهــا  گفــت: مــردم  و امــروز در منطقــه حــرف اول را مــی زنــد. وی در ادامــه 
کــه برخــی از خــود مــا مســئولین قــدر  خواســتیم در طبــق اخــاص قــرار دادنــد. مشــکل مــا اینســت 
ــی  ــوریه و لیب ــراق، س ــس، ع ــر، تون ــی در مص ــه اتفاقات ــته چ گذش ــال  ــم در 10 س ــم؛ ببینی ــی دانی نم
کشــور داریــم  کــه مــا در  کشــور خودمــان را هــم ببینیــم. نعمتــی  افتــاده اســت ولــی الحمــدهلل شــرایط 
را ببینیــم و بــا بــی توجهــی کفــران نعمــت نکنیــم و قــدردان خــون شــهدای انقاب اســامی باشــیم و 
کنیــم و در جهــت آرمــان هــای انقــاب از هیــج کوششــی  بتوانیــم از همــه دســتاوردهای آن مراقبــت 
کــرد بــرای همــه  فروگــذار نباشــیم. وزیــر بهداشــت در پایــان ضمــن تشــکر از تمــام حضــار درخواســت 
خ  دولتمــردان و مســئوالن و دکتــر روحانــی دعــا کننــد تــا بتواننــد در مســیر رشــد و جرکــت ســریع تــر چــر
کشــور و عــزت جمهــوری اســامی ایــران در دنیــا، آســایش و آرامــش مــردم، ایجــاد  هــای اقتصــادی 
کشــور دیــن و  کننــدگان بــه  اشــتغال قــدم بردارنــد زیــرا مســئوالن جمهــوری اســامی، همــه خدمــت 

کشــور هســتند. پیشــرفت 
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دکترصومی در جمع مسئولین روابط عمومی واحدهای دانشگاه: 

اطالع رسانی ها باید به موقع و شفاف باشد 
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه، دکترمحمدحســین صومــی درهمایــش مســئولین روابــط عمومــی واحدهــای تابعــه دانشــگاه بــا اشــاره بــه لــزوم اطــاع رســانی هــای صحیــح و شــفاف تصریــح کــرد: روابــط 
عمومــی هــا بایــد در حــل و فصــل مطالبــات بــه حــق مــردم از سیســتم بهداشــت ودرمــان، بموقــع و درســت عمــل کننــد. رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز، تاکیــد کــرد: روابــط عمومی هــا در پیشــبرد اهداف 
گاهی و  کرد و گفت : با آ کرد .  دکتر صومی به مسئولیت خطیر روابط عمومی ها اشاره  گاهی بموقع از اخبار و رویداها، میتوان از بروز بسیاری از وقایع تلخ جلوگیری  سازمان نقش بسیار اساسی دارند و با آ
تــاش هــر بیشــتر، فعالیتهــا و خدماتــی کــه درســطح دانشــگاه و واحدهــای مربوطــه صــورت میگیــرد، درســت و واقعی بــه گوش مردم برســانید و در رســاندن مطالبات به حق مردم به مســئولین، تعلل نکنید . 
دکترســیدجمال حســینی اقــدم، مدیــر روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریزضمــن عــرض تبریــک روزارتباطــات و روابط عمومــی به اهمیت روابــط عمومی تاکید کرد و گفــت : روابط عمومــی ها باید با 
گاهــی کامــل از تمــام مــوارد و موضوعــات مربــوط بــه واحــد محــل خدمــت خــود، بموقــع و دقیــق، نســبت بــه اطاع رســانی فعالیتها و خدمــات واحد خــود اقدام نماینــد . مدیر روابط عمومی دانشــگاه  احاطــه و آ
فعــال ســازی و بــروز رســانی ســایت هــای واحــد هــای دانشــگاه را از الویــت کاری هــر روابــط عمومــی عنــوان کرد و گفــت : در ارزیابــی روابط عمومی ها، کیفیت وکمیت اخبار لحاظ خواهد شــد . همایش یکروزه 
روابــط عمومــی هــای واحدهــای دانشــگاه بــا پرســش و پاســخ و بیــان مشــکات و انتظــارات ادامــه یافــت و در پایــان مراســم بــا اهــدای لــوح ســپاس از خدمــات روابــط عمومــی هــای واحدهــا قدردان بعمــل آمد. 
گفتنی اســت همایش یکروزه روابط عمومی های واحدهای دانشــگاه بمناســبت روز روابط عمومی و با حضور مســئولین روابط عمومی واحدهای دانشــگاه امروز در تاالر دانشــکده دندانپزشــکی برگزارشــد . 

تاکید رئیس دانشگاه بر اهمیت 
موضوع روابط عمومی 

گــزارش روابــط عمومــی معاونــت توســعه مدیریــت و منابــع دانشــگاه ،  بــه 
ــا و  ــش دو روزه روس ــه همای ــز در اختتامی ــکی تبری ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش ریی
کــز و شــبکه هــای بهداشــتی و درمانــی اســتان ، ضمــن تشــکر از  مدیــران مرا
حاضریــن در جلســه و معاونیــن درمــان ، غــذا دارو و توســعه مدیریــت و منابــع 
ــزار  ــا برگ ــد ه ــی واح ــط عموم ــئولین رواب ــا مس ــه ب ک ــه ای  ــود:در جلس ــار نم اظه
ع اطــاع رســانی  کــه برخــی از واحــد هــا بــه موضــو گردیــد، متاســفانه مطلــع شــدم 
کــه  و روابــط عمومــی اهمیــت نمــی دهنــد ، لــذا از تمامــی مدیــران مــی خواهــم 
تــا حــد امــکان مســئولین روابــط عمومــی را در رونــد اجــرای اقدامــات مربوطــه 
قــرار داده و حمایــت هــای الزم را انجــام دهنــد تــا آنهــا نیــز بــه موقــع اقــدام بــه 
کیــدات رییــس دانشــگاه  گفتنــی اســت : یکــی دیگــر از تا اطــاع رســانی نماینــد. 
ع پســت هــا و عناویــن شــغلی مســئولین  در ایــن  همایــش رســیدگی بــه موضــو

روابــط عمومــی واحدهــا بــود .
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گزارش احداث بیمارستان 780 تخت 
خوابی در تبریز 

گــزارش دکتــر حنایــی مشــاور امــور بیــن الملــل ریاســت دانشــگاه 
بیمارســتان  احــداث  نامــه  تفاهــم  عقــد  از  تبریــز  پزشــکی  علــوم 
شــرکت  بــا  تبریــز   پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  خوابــی  تخــت   780
بــه  عاقمنــد  کشــورهای  درهمایــش  حضــور  طــی  ای  کــره 
ــا حضــور  کــه ب ســرمایه گذاری خارجــی در حــوزه ســامت در تهــران 
رئیــس محتــرم دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز ، و نیــز بــا حضــور 
کــره و ایتالیــا وکشــورهایی از ایــن قبیــل برگــزار  کشــورهایی چــون ژاپــن، اســپانیا، دانمــارک ، 
ــه دســتور رئیــس محتــرم جمهــور در راســتای سیاســت هــای  کــه چندیــن تفاهــم نامــه ب شــد.  
کــه مقــرر بــود  ســامت جمهــوری اســامی و دولــت تدبیــر و امیــد ، از جملــه دانشــگاه هایــی 
کــره ای ایــن تفاهــم نامــه امضــا شــد . ــا هیــات  کــه ب کننــد دانشــگاه مــا بــود   تفاهــم نامــه عقــد 

کــره ای بــه دانشــگاه علــوم پزشــکی   درراســتای اجــرای ایــن تفاهــم نامــه ، هیــات شــش نفــره 
تبریــز تشــریف آوردنــد و جلســه ای بــا حضــور رئیــس محتــرم دانشــگاه و بنــده و مســئولین ذیربــط 
تشــکیل شــد تــا وارد جزئیــات و چگونگــی اجــرای ایــن  تفاهــم نامــه شــویم . ایــن تفاهــم نامــه که 
گــذاری و طراحــی جهــت احــداث بیمارســتان 780 تخــت خوابــی در تبریــز  در راســتای ســرمایه 
گردیــده درمحــل ســایت بیمارســتان شــهدا  انشــااهلل بــزودی آغــاز خواهــد شــد. مــا  کــه مقــرر  اســت 
در جلســه فــوق پــس از صحبــت هــای راهبــردی جنــاب آقــای دکتــر صومی در خصوص سیاســت 
ح ، بــه تفصیــل  کیــد ایشــان ببــر عــزم جــدی دانشــگاه بــه اجــرای ایــن طــر هــای کلــی دانشــگاه و تا
ح های دانشــگاه در حوزه  بــه تبییــن جایــگاه فعلــی دانشــگاه علــوم پزشــکی  تبریزو همچنین طــر
ارتقــای ســامت و نظــارت بــر بیمــاران و  نیــز جایــگاه خــاص دانشــگاه دربیــن دانــگاه هــای علــوم 
کشــورهای  کشــور و موقعیــت ویــژه ایــن دانشــگاه در منطقــه بــا توجــه بــه همجــواری بــا  پزشــکی 
کــره ای نیز عاقمندی خود  ترکیــه ، ارمنســتان، روســیه و آذربایجــان و عــراق پرداختیــم و طرف  
کردنــد.  طــی اجــرای ایــن تفاهــم نامــه انشــااهلل محــل فعلــی  ح اعــام  را بــرای اجــرای ایــن طــر
بیمارســتان شــهدا بــه بیمارســتان جدیــد تغییــر یافتــه و احتمــاال تغییــرات داخــل دانشــگاهی نیــز 
در آن صــورت خواهــد گرفــت. همچنیــن مقــرر شــده اســت کــه ظــرف دوماه آینده شــرکت کــره ای 
کــه مــورد  کننــد ودرحضــور رئیــس دانشــگاه هــر طرحــی  ح هــا و آپشــن هــای مختلــف را  ارائــه  طــر
تاییــد دانشــگاه باشــد وارد مرحلــه عملیاتــی خواهــد شــد و بــه عبارتــی دیگر فــاز مقدماتی عملیاتی 
ح بــا امضــای تفاهــم نامــه آغاز شــده و در ســفر بعدی هیــات کره ای فاز عملیاتــی آن با تعیین  طــر
کارگروه ها و صدور احکام شورای سیاستگذاری اجرای تفاهم نامه انجام خواهد شد.  اعضای 

ــوم پزشــکی  گفتنــی اســت دکتــر جــال حنایــی دارای دکتــرای رشــته داروســازی از دانشــگاه عل
تبریــز، دکتــرای تخصصــی آنالیــز آزمایشــگاهی از انگلســتان و نیــز دکتــرای تخصصــی مدیریــت 

کیفیــت از انگلســتان و مــدت هــا نیــز بعنــوان معــاون آموزشــی دانشــگاه فعالیــت داشــته انــد.

سرپرست پردیس خودگردان دانشگاه )ارس( منصوب شد 
 طی حکمی از سوی دکتر صومی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، دکتر جال حنایی قائم 
شد.  منصوب  )ارس(  دانشگاه  خودگردان  پردیس  سرپرست  عنوان  به  آموزشی  معاون   مقام 
به گزارش روابط عمومی دانشگاه در این حکم خطاب به دکتر جال حنایی اینچنین آمده است: 

جناب آقای دکتر جال حنایی
استاد محترم دانشکده داروسازی

بــا عنایــت بــه پیشــنهاد معــاون محتــرم آموزشــی دانشــگاه و تعهــد و 
کــه در جنابعالــی ســراغ دارم بــه موجــب ایــن اباغ  شایســتگی هایــی 
بــا حفــظ ســمت آموزشــی و پســت ســازمانی بــه عنــوان "سرپرســت 
 ، میشــوید  منصــوب  )ارس("  دانشــگاه  خودگــردان   پردیــس 
امیــدوارم بــا اســتفاده از پتانســیلهای منطقه آزاد تجــاری - صنعتی 
ارس و بــا اســتعانت از خداونــد ســبحان و بهــره منــدی مناســب 
گروههــای  از تجــارب اســاتید و مدیــران محتــرم دانشــکده هــا و 
کیفیت آموزشــی  آموزشــی دانشــگاه در ارتقاء جایگاه پردیس از نظر 

و پژوهشــی تاش هــای موثــری انجــام دهیــد.

جدول زمانبندی نقل وانتقاالت دانشجویی 
 بدینوســیله بــه اطــاع متقاضیــان میهمانــی وانتقــال دانشــجویان دانشــگاههای دانشــگاه علــوم 
پزشــکی می رســاند ســامانه جــدول زمانبــدی فرآینــد میهمانــی وانتقــال دانشــجویان دانشــگاه 
ح ذیــل مــی باشــد.ضمنا آدرس ســایت ســامانه  ثبــت نــام متعاقبــا  ههــای علــوم پزشــکی بــه شــر

اعــام خواهــد شــد 

جدول زمانبدی فرآیند میهمانی وانتقال 

مهلت ثبت نام دانشجویان  25خرداد تا 15 تیر ماه 

مهلت رسیدگی وپاسخ از سوی دانشگاه مبدا  15تیر تا 10 مرداد 

مهلت رسیدگی و پاسخ از سوی دانشگاه مقصد  10مرداد تا 5 شهریور 

دکتر حنایی به عنوان قائم مقام معاون آموزشی دانشگاه 
منصوب شد 

گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در اباغ صادره از سوی دکتر صومی  به 
 خطاب به دکتر حنایی چنین آمده است: 

جناب آقای جال حنایی 
استاد محترم  دانشکده داروسازی 

باسام واحترام 
آموزشــی  محتــرم  معــاون  پیشــنهاد  بــه  باعنایــت 
کــه درجنابعالــی  دانشــگاه وتعهــد و توانمندیهایــی 
ســمت  باحفــظ  ابــاغ  ایــن  بموجــب   ، دارم  ســراغ 
بعنــوان "مدیرتحصیــات تکمیلــی وقائــم  آموزشــی 
مقــام معــاون آموزشــی دانشــگاه " منصوب می شــوید. 
ورعایــت  از خداونــد ســبحان  بااســتعانت  امیــدوارم 
جهــات شــرعی وقانونــی وبهــره گیــری ازتــوان وتجربــه 
امورمحولــه  درپیشــبرد  محتــرم  وهمــکاران  خــود 

وتحقــق اهــداف دانشــگاه موفــق ومویــد باشــید.

ثبت فلو چارت فرایند های آموزشی 
و  آموزشــی  معــاون  مقــام  قائــم  دنبــال دســتور   بــه 
ــر  مدیــر تحصیــات تکمیلــی  دکتــر حنایــی ، مبنــی ب
تکریــم مراجعیــن محتــرم و بســتر ســازی مناســب  بــا 
ایجــاد امکانــات  نــرم افــزاری  بــرای اطــاع رســانی 
کار واحــد  انجــام  از فراینــد هــای  دقیــق و شــفاف  

کاهــش مراجعــات غیــر ضــروری مشــتریان  هــای تابعــه حــوزه معاونــت آموزشــی و بــه تبــع آن 
ــای آموزشــی جهــت  ــد ه ــام فراین ــانی انج ــش  اطــاع رس ــات آموزشــی، بخ کننــده خدم دریافــت 
بهــره بــرداری الزم مراجعیــن طراحــی و از طریــق وب ســایت حــوزه منتشــر شــد. لــذا مراجعیــن 
مــورد  فراینــد  از  بــه ســایت حــوزه  مراجعــه  بــا  مراجعــه حضــوری  از  قبــل  تواننــد  مــی  محتــرم 
کامــل از مقــررات و مــدارک الزم خدمــت مــورد نظــر   درخواســت اطــاع حاصــل نمــوده و بــا اطــاع 
گردیــد بخــش مدیریــت درخواســتها  بــه حــوزه معاونــت آموزشــی مراجعــه نماینــد . همچنیــن مقــرر 
گــردد تــا از تــرم  کامــل بــرای تمامــی دانشــجویان راه انــدازی  تــا پایــان مــاه مبــارک رمضــان بطــور 
ــه ارســال درخواســت خــود  ــال آمــوزش نســبت ب ــی دانشــجویان محتــرم بتواننــد از طریــق پرت آت
اقــدام نماینــد. خواهشــمند اســت هرگونــه نظــر و پیشــنهاد خــود را بــرای بهبــود روشــهای انجــام 
کار از بخــش ارســال پیشــنهاد آموزشــی  صفحــه اصلــی  ســایت معاونــت آموزشــی ارســال فرمائیــد.

پنجمین جلسه معاونین آموزشی به همراه مدیران EDC و کارگروههای تخصصی کالن منطقه 
کان منطقــه 2 مســتقر در دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز بــه منظــور هماهنگــی آموزشــی بســته هــای تحــول ونــوآوری وباالخــص در محورشــاخص هــای  ایــن جلســه بــا هماهنگــی دبیــر خانــه 
کان منطقــه2 ضمــن  گردیــد. دکتــر اصــان آبــادی معــاون محتــرم آموزشــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز وجانشــین  رســالت،اهداف ومدیریــت در بســته اعتبــار ســنجی موسســه ای تشــکیل 
ــد  کــه تمــام دانشــگاههای عضــو منطقــه2 )ارومیــه - اردبیــل و مراغــه ( بای کیــد داشــتند  ــوآوری تا ــه هــا در خصــوص بســته هــای تحــول ون بیــان واهــداف ورســالت محــوری سیاســت وزارت خان
ــد. ــجام پیش ببرن ــا انس ــترک ب ــای مش ــت ه ــه و ماموری ــی منطق ــای تخصص کارگروهه ــتای  ــودرا در راس ــگاهی خ ــرون دانش ــکیاتی وب ــت درون تش ــه فعالی ــی منطق ــای بوم ــت ه ــه اولی ــت ب ــا عنای  ب
در ادامه مدیران محترم EDC   دانشگاهها ومعاونین آموزشی هریک از دانشگاههای عضو نظرات و پیشنهادات تکمیلی خود را ارائه نمودند و مقررگردید جلسه آتی در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل تشکیل یابد.   
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بازدید رئیس دانشگاه و هیات همراه از 
مراکز بهداشتی درمانی منطقه شبستر 

کــه بــا حضــور دکتــر محمــد حســین صومــی  خ 95/3/21  درجریــان بازدیــد روز جمعــه مــور
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز بــه همــراه دکتــر ســعید اصــان آبــادی معــاون 
آموزشــی ،دکتــر جــال حنایــی مشــاور رئیــس دانشــگاه وقائــم مقــام معــاون آموزشــی 
ــدا  ــزار شــد  ، ابت ــور رئیــس دانشــکده بهداشــت از منطقــه شبســتر برگ ــه وردی پ ــر ال ودکت
گــزارش روابــط  مرکــز آموزشــی درمانــی روســتای علیشــاه مــورد بازدیــد قــرار دادند.بــه 
ــتر،  ــردم شبس ــده م ــور نماین ــه آقاپ ــر معصوم ــه دکت ک ــد  ــن بازدی ــگاه ، در ای ــی دانش عموم
مســئولین واهالــی محــل نیــز حضــور داشــتند، رئیــس دانشــگاه ضمــن تشــکر از مســئولین 
در خدمــت رســانی بــه اهالــی شــریف وزحتمکــش آن روســتا و دیگــر روســتاهای همجــوار 
کیــد بــر سیاســت هــای دانشــگاه در ارتقــاء کیفیــت ســامت منطقــه ، از خیریــن منطقه  و تا
کــرده واظهــار داشــتند: بــا توجــه بــه مســتهلک بــودن  جهــت مشــارکت در ایــن امردعــوت 
ســاختمان در صــورت تامیــن زمیــن ملکــی مناســب و تقبــل 50 درصــد هزینــه  ســاخت 
کــه مــورد اســتقبال  توســط خیریــن ، قــول دادنــد دانشــگاه مابقــی اعتبــار را تامیــن نمایــد 
کــه ایــن  گرفتــه واظهــار امیــدواری شــد  نماینــده مــردم شبســتر و اهالــی وخیریــن قــرار 
مشــارکت خــود را بــا احــداث مرکــز تاپایــان ســال نشــان دهنــد. درادامــه رئیــس دانشــگاه و 
هیــات همــراه از مرکــز بهداشــتی درمانــی تــازه بازســازی شــده شهرســتان شــرفخانه بازدیــد 
کــوش ایــن مرکــز در خدمــت رســانی بــه اهالــی ایــن منطقــه  کردنــد واز مســئولین ســخت 
ــی  ــد قدردان کنن ــی  ــافرت م ــتی مس ــه توریس ــن منطق ــه ای ــه ب ک ــگران  گردش ــافران و  و مس
کردنــد وپــس از آن بازدیــدی از مهمانســرای شــبکه بهداشــت و درمــان  شبســتر )درمانگاه 
قدیمــی شــرفخانه( نیــز داشــتند. ســپس در ســاحل دریاچــه ارومیــه جلســه ای  بــا حضــور 
کــه  مســئولین منطقــه واعضــای شــورای شــهر در فضــای ســاده وصمیمــی برگــزار شــد 

برگزاری آیین فارغ التحصیلی دانشجویان علوم تغذیه 
ورودی 91 دانشکده تغذیه و علوم غذایی 

امســال نیــز هماننــد ســالهای قبــل بــر اســاس تقویــم فرهنگــی مصــوب شــورای فرهنگــی 
 91 ورودی  تغذیــه  علــوم  رشــته  دانشــجویان  التحصیلــی  غ  فــار مراســم  دانشــکده، 
گردیــد. ایــن مراســم روز  دانشــکده تغذیــه و علــوم غذایــی تبریــز در دانشــکده برگــزار 
یکشــنبه، مورخــه 16 خــرداد 95 راس ســاعت 17 بــا حضــور اعضــاء محتــرم هیــأت 
گروههــای آموزشــی، اعضــاء محتــرم هیــأت علمــی  رئیســه دانشــکده، مدیــران محتــرم 
غ التحصیــل در ســالن آمفــی تئاتــر دانشــکده  و خانــواده هــای محتــرم دانشــجویان فــار
کام اهلل مجیــد و پخــش ســرود  گردیــد. ایــن مراســم بــا تــاوت آیاتــی چنــد از  برگــزار 
جمهــوری اســامی ایــران شــروع شــد. در ابتــدای ایــن مراســم جنــاب آقای دکتر احســانی 
رئیــس محتــرم دانشــکده تغذیــه و علــوم غذایــی ضمــن عــرض خیــر مقــدم خدمــت 
میهمانــان و تبریــک فراغــت از تحصیلــی دانشــجویان عزیــز، خدمــت خانــواده محتــرم و 
غ التحصیــان، نــور چشــم دانشــکده بــوده و ایــن جشــن  گرامــی فرمودنــد: فــار مدعویــن 
ثمــره تــاش همــه همــکاران و مجموعــه زحمتکــش دانشــکده می باشــد و ضمن تشــریح 
کــه انشــااهلل  کردنــد  ــراز امیــدواری  اهمیــت و جایــگاه رشــته علــوم تغذیــه در جامعــه، اب
در آینــده شــاهد ادامــه تحصیــل ایــن عزیــزان در مقاطــع تحصیــات تکمیلــی باشــیم. 
در ادامــه ایــن مراســم جنــاب آقــای دکتــر محمــد علیــزاده عضــو محتــرم هیئــت علمــی 
دانشــکده و مشــاور  رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز، جنــاب آقــای حجــه االســام 
دکتــر خیــری نماینــده محتــرم مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه نیــز بــه ایــراد ســخنرانی 
کــه قائــم مقــام محتــرم معــاون آموزشــی دانشــگاه علــوم  پرداختنــد. درایــن مراســم 
غ  پزشــکی تبریــز جنــاب آقــای دکتــر حنایــی نیــز حضــور داشــتند ضمــن تبریــک بــه فــار
التحصیــان، بــر کیفیــت فرایندهــای آموزشــی و دفــاع از جایــگاه دانشــگاه علــوم پزشــکی 
گفتنــی اســت ادامــه برنامــه، بــا اجــرای بخشــهای شــاد و  کردنــد .   کیــد  کشــور تا تبریــز در 
کلیپهای دانشــجویی،  گــروه هــم آوا،  پخــش  متنوعــی از قبیــل اجــرای موســیقی توســط 
غ  پذیرایی،اجــرای مســابقه بــرای دانشــجویان همــراه شــد و همچنیــن دانشــجویان فــار
غ التحصیــان از ریاســت و اســاتید  التحصیــل پــس از دریافــت لــوح تندیــس و لوگــو فــار
دانشــکده، بــه صــورت دســته جمعــی ســوگندنامه حرفــه ای خــود را در پیشــگاه حضــار 
کیــک بــه مراســم خــود  گرفتــن عکــس یــادگاری دســته جمعــی و بریــدن  کــرده و بــا  ادا 
کــه بــه همــت دانشــکده تغذیــه و علــوم  ادامــه دادنــد. ایــن مراســم بــا ضیافــت شــامی 
غ التحصیلــی ایــن دانشــجویان ترتیــب داده شــده بــود پایــان  غذایــی بــه مناســبت فــار

یافــت. در ادامــه تصاویــری از ایــن مراســم را مشــاهده نمائیــد.

گوئــی بــه ســئواالت ، بــه تشــریح اهــداف وسیاســت هــای  رئیــس دانشــگاه وهیــات همــراه ضمــن پاســخ 
دانشــگاه ونیــز فرصــت هــای در پیــش روی پرداختنــد . در ایــن جلســه شــهردار شــرفخانه ونماینــده 
مــردم شبســتر نیــز ضمــن تقدیــر از فعالیتهــا وحمایــت هــا ی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز دیــدگاه 
ح هــای خــود را در راســتای آمایــش  هــای خــود را بیــان نمــوده ومقــرر شــد مســئولین دانشــگاه طــر
ــات  گیــری از امکان ــا مســایل بهداشــت محیــط ، بهــره  ــرای توســعه رشــته هــای مرتبــط ب ســرزمینی ب
کمــک هــای الزم را از طریــق خیریــن جلــب  موجــود ارائــه دهنــد و اعضــای شــورا نیــز قــول دادنــد 
نماینــد.  در بخــش پایانــی بازدیــد ؛ رئیــس دانشــگاه وهیــات همــراه ونماینــده شبســتر در مرکــز دیالیــز 
کردنــد ودر دیــدار بــا  کوهــورت آذر بازدیــد  شهرســتان خامنــه حضــور یافتنــد واز بخــش هــای مختلــف 
مســئولین وخیریــن ایــن منطقــه ضمــن بیــان سیاســت هــای دانشــگاه از خیریــن جهــت مشــارکت در 
کــه خوشــبختانه بــا اســتقبال خیریــن مواجــه شــد. اجــرای کوهــورت ایــن منطقــه دعــوت بعمــل آوردنــد 
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تجلیل از برگزاری کمپین دانشجویی غربالگری، 
پیشگیری و اطالع رسانی سالمت 

کمپیـــن غربالگیـــری، پیشـــگیری و اطـــاع رســـانی ســـامت ، در ســـالن اجتماعـــات EDC بـــا  مراســـم اختتامیـــه 
حضوردکتـــر صومـــی  رئیـــس دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی ، دکتراصـــان آبـــادی معـــاون آموزشـــی دانشـــگاه ، جمعـــی از 
گـــزارش روابـــط عمومـــی در ایـــن مراســـم دکتـــر  کمپیـــن برگزارشـــد.  بـــه  گـــروه پزشـــکی اجتماعـــی  و اعضـــای  اســـاتید 
صومـــی طـــی ســـخنانی ضمـــن مقـــدس شـــمردن مـــکان دانشـــگاه و روپـــوش ســـفید، اذعـــان داشـــت:  برگـــزاری 
گاهـــی و تغییـــر ســـبک زندگـــی افـــراد جامعـــه می شـــود و ســـواد ســـامت مـــردم را  کارگاههایـــی موجـــب افزایـــش آ چنیـــن 
افزایـــش مـــی دهـــد. وی همچنیـــن از دانشـــجویان خواســـت بـــا احســـاس مســـئولیت و افزایـــش تجربـــه عملـــی خـــود در 
کـــه رفتـــار صحیـــح و درســـت بـــا مـــردم  کنـــار مـــردم باشـــند  کوشـــش و بـــا عاقـــه ، دلســـوز انـــه در  راســـتای ســـامت جامعـــه 
بزرگتریـــن اندوختـــه  مـــی باشـــد. دکتـــر اصـــان آبـــادی معـــاون آموزشـــی دانشـــگاه نیـــز اظهـــار داشـــت: دانشـــجویان در 
ـــه نحـــو شایســـته  ـــا مـــردم را ب کوشـــش شـــبانه روزی تجربـــه مدیریـــت و نحـــوه رفتـــار ب ایـــن مـــدت چهـــار مـــاه تـــاش و 
گـــروه پزشـــکی اجتماعـــی خانـــم دکتـــر علیـــزاده و اعضـــای محتـــرم هیئـــت علمـــی  کســـب نمودنـــد.و از  مدیـــر محتـــرم 
ـــجویان را در  ـــجم دانش ـــت منس ـــز مدیری ـــی نی ـــکی اجتماع ـــروه پزش گ ـــر  ـــزاده مدی ـــر علی ـــرد. دکت ک ـــکر  ـــر و تش ـــروه تقدی گ
ـــه ایـــن  ک گفـــت: چـــرا  ـــی نمـــوده و  ـــده ارزیاب کارگاه را بســـیار  آموزن ـــزاری ایـــن  ـــر دانســـتند وبرگ ـــل تقدی کمپیـــن قاب ایـــن 
گـــزارش فـــوق  ـــا مـــردم مـــی باشـــد. بـــه  کارگاه هـــا اولیـــن نـــگاه دانشـــجو بـــه مســـئله ســـامت جامعـــه و نحـــوه برخـــورد ب
کارگاه پرداختنـــد.. کار هـــای ســـازنده  کمپیـــن بـــه بحـــث و بررســـی نـــکات مثبـــت و راه  در پایـــان ایـــن مراســـم اعضـــای 

کمپین دانشجویی ارتقا و ترویج 
سالمت

 در راســتای رســالت های مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر ســامت و پیرو 
اهمیــت پاســخگویی اجتماعــی دانشــگاه، ایــن مرکــز طــی همــکاری بیــن بخشــی 
و تفاهــم نامــه بــا شــهرداری تبریــز اقــدام بــه برگــزاری کمپیــن ســامت توســط تیــم 
دانشــجویی مرکــز  نمــوده اســت. در ایــن کمپیــن کــه بــه صــورت نمادیــن از تاریــخ 
19 تــا 23 اردی بهشــت در نقــاط مختلــف شــهر تبریــز برگــزار  شــد، دانشــجویان 
ــد  ــون و قن ــار خ ــری فش ــا غربالگ ــز ب ــکی تبری ــوم پزش ــگاه عل ــده  دانش ــوزش دی آم
کمــك  خــون، اقــدام بــه آمــوزش مــردم در خصــوص خــود درمانــی، شــیوه زندگــی، 

کنتــرل ســکته هــای مغــزی و قلبــی  پرداختنــد.  هــای اولیــه، پیشــگیری و 
کمپ های سطح شهر: محل و زمان 

 سه شنبه بیست و یکم اردی بهشت ماه راهن مرکزی تبریز، داخل ایستگاه راه آهن
چهارشنبه بیست و دوم اردی بهشت ماه منطقه ولیعصر، مرکز خرید میالد نور

پنــج شــنبه بیســت و ســوم اردی بهشــت مــاه پایانــه مســافربری تبریــز،  داخــل 
ســالن جدیــد یــا محوطــه ترمینــال 

جمعه بیست و چهارم  اردی بهشت ماه مرکز خرید الله پارك

ایستگاه سامت: پایانه تبریز

ایستگاه سامت: الله پارک تبریز
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فهرست کتابهای انتشار یافته توسط
 اعضای قطب علمی و آموزشی مدیریت سالمت ایران 

صعود اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشکده ی تغذیه 
و علوم غذایی به یادمان شهدای گمنام 

کارکنـــان دانشـــکده ی تغذیـــه و علـــوم غذایـــی بـــا هـــدف  اعضـــای هیئـــت علمـــی و 
همگانـــی نمـــودن ورزش و تقویـــت جـــو همدلـــی و صمیمیـــت، از ســـاعت 8 لغایـــت 
گمنـــام واقـــع در  ـــه یادمـــان شـــهدای  11 صبـــح روز پنجشـــنبه مورخـــه ی 95/1/26 ب
کردنـــد و پـــس از قرائـــت فاتحـــه بـــر مـــزار شـــهدای  زیارتـــگاه عینالـــی تبریـــز صعـــود 
کار بازگشـــتند. گمنـــام جنـــگ تحمیلـــی، زیـــارت قبـــور و صـــرف صبحانـــه بـــه محـــل 

اخذ مجوز راه اندازی دو رشته جدید در مقطع دکتری 
تخصصی در دانشکده تغذیه و علوم غذایی 

گـزارش روابـط عمومـی دانشـکده تغذیـه وعلـوم غذایـی ، بـا پیشـنهاد دانشـکده تغذیـه و  بـه 
علوم غذایی و پیگیری های مداوم معاون محترم آموزشـی و تحصیات تکمیلی دانشـکده 
و موافقت معاونت محترم آموزشی و ریاست محترم دانشگاه، در دویست و پنجاه و سومین 
جلسه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی با راه اندازی دو رشته جدید "سیاستهای 
غـذا و تغذیـه" و  "علـوم و صنایـع غذایـی" در مقطـع دکتـرای تخصصـی موافقـت بعمـل آمـد.

دکتر مهدوی استاد دانشکده تغذیه وعلوم غذایی به سمت مدیر امور آموزشی دانشگاه منصوب شد 
ح ذیل می باشد: با حکم دکتر محمدحسین صومی رئیس  دانشگاه دکتر رضا مهدوی بعنوان مدیر امور آموزشی دانشگاه منصوب شد؛ متن اباغ به شر

 جناب آقای دکتر رضا مهدوی؛ عضو محترم هیات علمی دانشکده تغذیه
سام علیکم

کــه از تعهــد ودرایــت جنابعالــی ســراغ دارم بموجــب ایــن اباغ با حفظ ســمت آموزشــی بعنوان مدیر امور آموزشــی دانشــگاه مذکور منصوب میشــوید امید اســت با اســتعانت  احترامابــا توجــه بــه شــناختی 
از خداونــد متعــال ورعایــت جهــات شــرعی وقانونــی وبهــره گیــری از تــوان وتجربــه خــود وهمــکاران محتــرم ودانشــجویان عزیــز در پیشــبرد امــور محوله وتحقــق اهداف دانشــگاه موفق وموید باشــید.  
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برگزاری جشن روپوش سفید دانشجویان پزشکی ورودی سال 91 
باحضـــور دکتـــر صومـــی رئیـــس دانشـــگاه ، دکتـــر طاهراقـــدم قائـــم مقـــام رئیـــس دانشـــگاه، دکتـــر اصـــان آبـــادی معـــاون آموزشـــی، حجت االســـام خیری مســـئول نهاد نمایندگی مقام معظـــم رهبری دردانشـــگاه وجمعی 
از مســـئولین و کارکنـــان و دانشـــجویان جشـــن روپـــوش ســـفید دانشـــجویان پزشـــکی ورودی ســـال 91 برگـــزار شـــد. بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه در ابتـــدای ایـــن مراســـم  دکتـــر صومـــی ضمـــن تبریـــک حلـــول مـــاه 
رجب،  به اهمیت  لباس مقدس روپوش ســـفید و شـــغل حســـاس و جایگاه واالی پزشـــکی اشـــاره نموده و ابراز امیدواری کردند دانشـــجویان آنگونه که شایســـته این مقام الهی اســـت در انجام خدمات ســـامتی به 
مردم عزیز موفق و سرافراز باشند.وی بر لزوم رعایت اخاق حرفه ای و اخاق پزشکی در دانشجویان تاکید کرد. سپس نماینده ولی فقیه و مسئول نهاد رهبری حاج آقا خیری در خصوص  اهمیت و حساسیت 
 شغل پزشکی مطالبی را بیان نمودند. همچنین در این مراسم دکترسید کاظم شکوری رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی  تبریز و نیز دکتر آقا محمدی معاونت  پزشکی عمومی سخنرانی نمودند.

درپایان دانشجویان سوگندنامه بقراط را در حضور مسئولین قرائت کردند.

همایش ادبی مهدویت در دانشکده علوم پزشکی سراب برگزار شد
ــدی  ــد و باورمن کن ــدا  ــه پی ــان ریش ــد در دل وج ــی ، بای ــم دین گفت:مفاهی ــت   ــی مهدوی ــش ادب ــت ماه در همای ــه 31اردیبهش ــراب روز جمع ــکی س ــوم پزش ــکده عل ــی دانش ــاون آموزش ــدی مع ــاس مج عب
ــراس و  ــمنان ه ــت: دش ــراز داش ــه اب گرفت ــای  ــلمانان ج ــا مس ــتخوان م ــج( در پوست واس ــام زمان)ع ــی و ام ــور منج ــه ظه ــاد ب ــه اعتق ــان اینک ــت.  وی بابی ــه هس ــتگاری جامع ــی و رس ــکار تعال ــی راه قلب
کشــاندن ایــن بــاور مقــدس دارنــد.  عضــو هیئت علمــی  واهمــه عجیبــی از ایــن اعتقــاد و بــاور قلبــی مــا دارنــد و بــه همیــن منظــور ســرمایه گذاری های زیــادی بــرای آســیب رســاندن و بــه انحــراف 
ــه نمونه هایــی از اعجازهــای فرانــی  ــد در زندگــی اجتماعــی و تمــام شــئون جامعــه نقــش اساســی داشــته باشــد. وی ب کتــاب رســتگاری و نجــات انســان ها بای کــرد: قــران به عنــوان  دانشــگاه تصریــح 
کتــاب آســمانی بــه دســت آورد.  حجت االســام جــواد بختیــاری  ــوان برنامــه مناســبی از ایــن  ــرای همــه مســائل زندگــی می ت ــه تفاســیر و مفاهیــم قرانــی خــوب توجــه شــود ب ــر ب گ گفــت: ا کــرد و  اشــاره 
ــزود:  ــراب اف ــدی س ــه المه ــوزه علمی ــدرس ح ــن م ــرد.  ای ک ــم  ــک خواهی کم ــج(  ــام زمان)ع ــا ام ــور آق ــه ظه ــت ب ــگ مهدوی ــترش فرهن گس ــج و  ــا تروی گفت:ب ــش  ــن همای ــراب در ای ــت س ــه موق امام جمع
ــه  ــک ب ــرد. وی تمس ک ــم  ــور را فراه ــای ظه ــوان  زمینه ه ــه می ت ــی جامع ــی عمل ــا آمادگ ــت دارد و ب ــگ مهدوی ــدن فرهن ــه ش ــی در نهادین ــش مهم ــع نق ــن در جوام ــن دی گرفت ــدرت  ــامی و ق ــت اس حکوم
کــرد. مریــم عاطفــی عضــو هیئت علمــی دانشــگاه  یــک منتظــر حقیقــی عنــوان  از ویژگی هــای  را  بــرای حرکــت در مســیر حــق و حقیقــت  تــاش  بــا ســتمگران،تقوا،و  اهل بیــت ،عــدم ســازش 
گفت:سرچشــمه اعتقــاد بــه ظهــور منجــی  از میــل بشــر بــه صلــح و عدالــت نشــاءت می گیــرد و اعتقــاد بــه منجــی مختــص قــوم خاصــی نبــوده و همگانــی اســت.  آزاد ســراب در ایــن همایــش 
 وی بــا اشــاره بــه بشــارت ائمــه و انبیــا در مــورد ظهــور منجــی در آخرالزمــان ابــراز داشــت:امام زمــان جانشــین پیامبــر خــدا و دارای علــم لدنــی و خــدادادی بــوده و معصــوم و واجــب االطائــه اســت.

 مــدرس اندیشــه و حکمــت اســامی دانشــگاه در مــورد راه هــای شــناخت امــام منجــی گفــت: معرفــت و شــناخت امــام از طریــق قــران و بررســی روایــات ائمــه اطهــار امــکان پذیــر خواهــد بــود. عاطفــی افــزود: 
کیــد قــرارداد و افــزود: تئــوری حکومــت مبتنــی بــر  غیبــت امــام زمــان ظاهــری بــوده و ایشــان همــواره واســط فیــض خــدا و مــردم هســتند. عاطفــی وجــود نائــب عــام امــام زمــان در طــول اعصــار را مــورد تا
والیــت فقیــه در ایــن راستاســت و اطاعــت و عمــل بــه فرامیــن ولــی فقیــه از وظایــف منتظــران مــی باشــد. در ایــن همایــش دانشــجویان ســروده هــا و دل نوشــته هــای خــود را خطــاب بــه امــام زمان)عــج( 

کلیــب انتظار،همخوانــی دانشــجویان و پرســش و پاســخ در مــورد فرهنــگ مهدویــت از برنامــه هــای همایــش ادبــی مهدویــت بــود.  کردند،پخــش  قرائــت 
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تشکیل ششمین جلسه کالن منطقه2 
برگـــزار  مربوطـــه   دانشـــگاه های  روســـای  حضـــور  بـــا   2 منطقـــه  کان  اهـــداف  راســـتای  در 
ماموریت هـــای  کلیه محورهـــای  جلســـه   ایـــن  در  عمومـــی  روابـــط  گـــزارش  گردید. بـــه 
گرفـــت. در  ویـــژه و بســـته هـــای تحـــول و نـــوآوری در علـــوم پزشـــکی مـــورد  بررســـی  قـــرار  
بســـته های  خصـــوص  در  را   عضـــو   دانشـــگاه های  جـــدی  اهتمـــام  صومـــی  دکتـــر  ادامـــه  
محـــور  بـــا  عضـــو  هـــای  دانشـــگاه  تمامـــی  کـــه  داشـــتند   و  اظهـــار  خواستار شـــده   تحـــول 
قـــرار دادن اهـــداف آموزشـــی بســـته هـــای تحـــول و نـــوآوری وبرنامه  ریـــزی منطقـــه ای در 
باشـــند. داشـــته  را  بزرگـــی  خدمتـــی  گام هـــای  می تواننـــد  ویـــژه  ماموریت هـــای   خصـــوص 
در ادامـــه دکتـــر آقـــازاده رئیـــس  دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی ارومیـــه ضمـــن اســـتقبال از بســـته هـــای 
گـــروه هـــای منطقـــه ای واســـتفاده از صاحـــب  کار  تحـــول ونوآوری گفـــت: مـــی تـــوان بـــا تشـــکیل 
نظـــران تمـــام دانشـــگاههای کشـــور قدمهـــای مثبتـــی را برداشـــت. همچنیـــن دکتـــر اصـــان آبـــادی 
معـــاون آموزشـــی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریز گزارشـــی جامـــع از عملکرد کان منطقـــه 2 را ارائه 
نمـــود وهمچنیـــن موضـــوع جمـــع بنـــدی اعتبـــار بخشـــی موسســـه ای توســـط معاونیـــن آموزشـــی 
 دانشـــگاههای اردبیـــل - مراغـــه - ارومیـــه وتبریـــز در ایـــن جلســـه بـــه اتمـــام رســـید ومصـــوب شـــد.

تمامـــی اعضـــا بـــر تبدیـــل دانشـــکده پرســـتاری خـــوی بـــه دانشـــکده علـــوم پزشـــکی مســـتقل 
اجمـــاع نظـــر داشـــتند.

نشست منطقه 2 آمایش سرزمینی سالمت کشور
ــا  ــور ب کش ــامت  ــرزمینی س ــش س ــه دو آمای ــکی منطق ــوم پزش ــگاههای عل ــی دانش ــن آموزش معاونی
حضــور نماینــده وزارت بهداشــت در 19 فروردیــن در دانشــکده علــوم پزشــکی مراغــه برگزارگردیــد. 
گفــت:  دکتــر نســل ســراجی بــا اشــاره بــه نقــش هریــک از دانشــگاههای علــوم پزشــکی منطقــه 
همیــاری ایــن دانشــگاهها زمینــه رشــد علمــی و پژوهشــی منطقــه و در نهایت کشــور را فراهم خواهد 
آورد. وی افزود: دانشــگاههای مادر می توانند راهگشــای بســیاری از مســائل در منطقه باشــند. ما 
بایــد بــا واقعــی کــردن نــگاه خــود نیازهــای منطقــه را بســنجیم و ســعی در تامیــن نیروهای مــورد نیاز 
گفــت:  خــود بــرای رفــع ایــن نیازهــا بکنیــم. نماینــده وزارت بهداشــت و درمــان و آمــوزش پزشــکی 
دانشــگاههای مــادر ماننــد دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز بایــد از پتانســیل دانشــگاههای علــوم 
گــزارش روابــط عمومــی،  پزشــکی دیگــر اســتفاده بکننــد تــا ســطح علمــی منطقــه ارتقــاء یابــد. بــه 
ــرزمین  ــش س ــه 2 آمای ــکی منطق ــوم پزش ــگاههای عل ــی دانش ــن آموزش ــت معاونی ــن نشس در دومی
کــه در مراغــه و بــا حضــور دکتــر نســل ســراجی، نماینــده وزارت در منطقــه 2، دکتــر  کشــور  ســامت 
جنتــی، سرپرســت دانشــکده علــوم پزشــکی مراغــه، دکتــر اصــان آبــادی، معــاون آموزشــی دانشــگاه 
علــوم پزشــکی تبریــز، دکتــر بیــان، مســئول EDC معاونــت آموزشــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریز و 
معاونیــن آموزشــی و مســئولین EDC  دانشــگاههای علــوم پزشــکی مراغــه، ارومیــه و اردبیــل برگــزار 
شــد، راهکارهــای عملیاتــی ســاختن و پیگیــری اقدامــات انجــام یافتــه و فرآینــد ســازی بســته هــای 

گرفــت. گانــه تحــول و نــوآوری در آمــوزش علــوم پزشــکی مــورد بحــث و تبــادل نظــر قــرار   12
ــوم پزشــکی مراغــه، ضمــن  ــی جنتــی، سرپرســت دانشــکده عل ــر عل در ابتــدای ایــن نشســت، دکت
کان منطقــه 2 آمایــش ســرزمینی ســامت  کمیتــه  گفــت: تشــکیل  ــان  گویــی بــه مهمان خوشــامد 
اتفــاق بســیار مبارکــی ســت و امیدواریــم دانشــگاههای علــوم پزشــکی نوپــا بتواننــد از ایــن فرصــت 
بــرای رشــد و ارتقــاء خــود دســت یابنــد. در ادامــه ی ایــن نشســت، دکتــر اصــان آبــادی معــاون 
کان منطقــه  گزارشــی از عملکــرد 6 ماهــه و رویکــرد هــای  آموزشــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز 
بــرای ســال جــاری را ارائــه کــرد. وی در بخشــی از ســخنان خــود گفــت: از بــدو شــروع بحث همیاری 
اباغــی  اهــداف  بــه  بــرای دســتیابی  کان منطقــه و تشــکیل دبیرخانــه هماهنگــی هــای الزم 
کثــر دانشــگاهها و کار گروههــا همــکاری بســیار خوبــی داشــته انــد. وزارتخانــه انجــام یافتــه اســت و ا
ح ایجــاد زمینــه حمایــت  معــاون آموزشــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز افــزود: هــدف ایــن طــر
کــه برآینــد آن توســعه  کوچــک و در حــال توســعه مــی باشــد  دانشــگاههای مــادر از دانشــگاههای 
ــود. برایــن اســاس نیازســنجی هــای منطقــه و توانمنــدی هــای دانشــگاههای  منطقــه خواهــد ب
گرفتــه و امیدواریــم در شــش مــاه آتــی بتوانیــم بــا ایجــاد زیرســاخت  علــوم پزشــکی منطقــه صــورت 
هــای مــورد نیــاز زمینــه همــکاری مناســب دانشــگاههای علــوم پزشــکی منطقــه را فراهــم بیاوریــم. 
دکتــر اصــان آبــادی گفــت: عــاوه بــر ماموریــت هــای دوازده گانــه وزارت بهداشــت، چهــار ماموریت 
کــه عــاوه بــر اینکــه موجبــات هــم  کشــور محــول شــده  ویــژه بــه منطقــه 2 آمــوزش عالــی ســامت 
ــی ایــن  ــه توســعه مل ــرد، ب ک ــوم پزشــکی منطقــه را فراهــم خواهــد  افزایــی بیــن دانشــگاه هــای عل
ح هــا، منطقــه ای نیســتند و  رشــته هــا نیــز مــی انجامــد . وی بــا بیــان اینکــه دســتاورد هــای ایــن طــر
گونــه اقــدام در جهــت توســعه آموزشــی  گفــت: هــر  کشــور اســت،  نتایــج آن، قابــل تعمیــم بــه سراســر 
ــروه  کارگ ــر عهــده  ــز ب ــع نی ایــن رشــته هــا، در جهــت اصــاح هــای آموزشــی و حتــی توســعه در مناب
مربوطــه در منطقــه 2 اســت . در ایــن نشســت معاونیــن آموزشــی دانشــگاههای علــوم پزشــکی 
کردنــد. دکتــر تنومنــد،  گزارشــی از عملکــرد هــا و برنامــه هــای پیــش روی خــود را ارائــه  منطقــه 
معــاون آموزشــی دانشــکده علــوم پزشــکی مراغــه، بــا مهــم شــمردن تشــکیل کان منطقــه 2 آمایــش 
گفــت: ایــن امــر فرصــت بســیار مغتنمــی ســت تــا دانشــگاههای علــوم  کشــور  ســرزمینی ســامت 
پزشــکی نوپــا از تجربیــات دانشــگاههای مــادر اســتفاده بکننــد و در تامیــن نیازهــای منطقــه نقــش 
خــود را بــه بهتریــن وجــه بــازی بکننــد. دکترتنومندافــزود: از زمــان شــروع ایــن همــکاری، دانشــکده 
علــوم پزشــکی مراغــه همــگام بــا دیگــر دانشــگاههای علــوم پزشــکی منطقــه ســعی در اجــرای بســته 
کــرده اســت و امیدواریــم بــا حمایــت  گانــه تحــول و نــوآوری در آمــوزش علــوم پزشــکی  هــای 12 
دانشــگاههای مــادر بتوانیــم در کمتریــن زمــان شــاهد بــه بــار نشســتن عملــی ایــن اقدامــات باشــیم.

کسب رتبه های برتر  بین دانشکده های دندانپزشکی کشور 
دانشـکده دندانپزشـکی دانشـگاه علوم پزشـکی تبریز در  بین دانشـکده های دندانپزشـکی کشور 
در سـه حیطـه آموزشـی ، پژوهشـی ، امکانـات و تجهیـزات تخصصـی توسـط گروههـای آموزشـی 

ذیـل رتبـه برتـر را کسـب نمود.
 گروههای واجد حیطه تخصصی برتر :

رتبه دوم تجهیزات رتبه اول آموزشی  1- ارتودنتیکس: 
رتبه چهارم آموزشی رتبه دوم پژوهشی  رتبه اول تجهیزات  2- ترمیمی: 
رتبه چهارم آموزشی رتبه سوم پژوهشی  رتبه دوم تجهیزات  3- اندودنتیکس: 

رتبه سوم پژوهشی رتبه دوم تجهیزات  4- پریودنتیکس: 
رتبه سوم پژوهشی رتبه سوم تجهیزات  5- جراحی: 

رتبه چهارم تجهیزات رتبه سوم آموزشی  6- پروتزهای دندانی: 
رتبه چهارم تجهیزات رتبه چهارم آموزشی  کودکان:   -7

رتبه پنجم پژوهشی  8- پاتولوژی: 
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پرواز اورژانس هوائی به اهر
ــش  ــی پی ــت: دقایق گف ــرقی  ــان ش ــکی آذربایج ــای پزش ــوادث و فوریته ــت ح ــز مدیری ــس مرک رئی
کــه دچــار ســکته مغــزی  بالگــرد اورژانــس هوائــی بــه بیمارســتان اهر,بــرای انتقــال بیمــاری 
گفــت: صبــح امــروز یکشــنبه, مورخــه  شــده اســت, اعــزام شــد. دکتــر روزبــه رجائــی غفــوری 
اهــر  باقرالعلــوم  بیمارســتان  در  کــه  ســاله   55 مــردی  گــزارش   9:05 ســاعت   23/03/1395
گــزارش شــد. وی ادامــه داد:  دچــار ســکته مغــزی شــده اســت بــه مرکــز اورژانــس 115 اســتان 
گــزارش, بالگــرد اورژانــس هوائــی بــه ســمت بیمارســتان اهــر اعــزام شــد تــا بیمــار  بــا اعــام ایــن 
را بــه بیمارســتان امــام رضــا تبریــز بــرای دریافــت ســریع اقدامــات درمانــی بــرای جلوگیــری از 
ــه  ک ــتروک  ــی اس ــه مل ــت: برنام گف ــی  ــر رجائ ــد. دکت ــال ده ــزی انتق ــکته مغ ــات س ــش صدم افزای
ــه  ــاعت ب ــه س ــر از س کمت ــار در  ــتی بیم ــود, بایس ــام میش ــزی انج ــکته مغ ــار س ــاران دچ ــرای بیم ب
کــه میتوانــد ایــن اقدامــات را انجــام دهــد, اعــزام شــود و ایــن اقدامــات فعــا تنهــا  مرکــز درمانــی 
کــه بــا انجــام اقدامــات درمانــی ویــژه بیمــار  در بیمارســتان امــام رضــا تبریــز قابــل انجــام اســت, 

بعــد از مدتــی دیگــر دچــار عــوارض شــایع ناشــی از ســکته مغــزی نمی شــود.

جلسه کارگروه بهداشت و درمان در حوادث غیر مترقبه 
تشکیل یافت

گــزارش روابــط عمومــی مرکــز فوریــت هــای پزشــکی اســتان:رئیس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز  بــه 
در جلســه کارگــروه بهداشــت و درمــان در حــوادث غیرمترقبــه گفــت: برنامه های اجرائــی EOC طبق 
برنامــه زمانبنــدی اجــرا مــی شــود و در صــورت موفقیــت , بــه خیلــی از اهــداف خواهیــم رســید.  جلســه 
کنفرانس ریاســت  گروه بهداشــت و درمان در حوادث غیرمترقبه با حضور تمامی اعضا در ســالن  کار 
ــرد.  ک ــام  ــود را اع ــرد خ ــی از عملک گزارش ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــت و EOC دانش ــکیل یاف ــگاه تش دانش
گــروه بهداشــت و درمــان در حــوادث غیــر مترقبــه آقــای دکتــر صومــی بــا اشــاره بــه تقویــم  کار  رئیــس 
گــر بــا برنامــه تنظیــم شــده در زمانهای تعیین شــده پیش برویم, مطمئنا  برنامــه کاری EOC گفــت: ا
میتوانیــم بــه اهــداف ایــن برنامــه برســیم. وی همچنیــن بــر لــزوم برگــزاری مانــور بــرای آمادگــی و رفــع 
کیــد کردنــد.  در ابتدا دکتررجایی دبیر کار گروه بهداشــت و درمان  ضعــف هــا و هماهنگــی کار گــروه تا
در حــوادث غیــر مترقبــه عملکــرد واحــد EOC  درســال اخیــر را تشــریح نمودنــد و درمــورد پتانســیلهای 
دانشــگاه درتمامــی زمینــه هــای پیشــگیری و کنتــرل حــوادث غیرمترقبــه و همچنین پدهــای بالگرد 

اورژانــس هوائــی مطالبــی ارائــه نمودنــد. مهنــدس برزگــر نماینــده فرمانــداری شهرســتان تبریــز در جلســه کار گــروه بهداشــت و درمــان در حــوادث غیــر مترقبــه گفــت: بایســتی بــرای کاهــش مشــکات و رفــع 
گــروه بهداشــت و درمــان در حــوادث غیــر مترقبــه بــا حضــور دکتــر صومــی رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز و دکترطاهــری اقــدم قائــم مقــام  کار  موانــع تعامــات بیــن ســازمانی افزایــش یابــد.   جلســه 
ریاســت دانشــگاه و دکتــر رجایــی و معاونیــن دانشــگاه علــوم پزشــکی وکارشناســان آن حــوزه و کارشناســان و مســئولینی از فرمانــداری شهرســتان تبریــز و حــوادث غیرمترقبــه اســتان شــرکت داشــتند. دراین 
ح وظایــف اعضــا کار گــروه شــفاف ســازی وتغییراتــی انجــام شــد و همچنیــن درخصــوص  افزایــش تعامــل بیــن اعضــا جهــت پاســخگویی بهتردرحــوادث وبحرانهــا راهکارهایــی ارائه شــد. جلســه برخــی شــر

مانورعملیاتی با سناریوی اپیدمی گاستروآنتریت در شهر جدید 
سهند  اجرا شد 

گــزارش روابــط عمومــی مرکــز فوریتهــای پزشــکی  ایــن مانــور بــدون اطــاع قبلــی توســط Eoc  بــه 
ــا همــکاری دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز شــبکه جامــع اســکو ومرکــز ســامت فــاز3 شهرســهند  :ب
درجهــت  اســکو  درشــبکه  ومانوردورمیــزی  موزشــی  آ  کاس  اجراشــد.بعدازبرگزاری  باموفقیــت 
افزایــش آمــاده ســازی تیمهــای بهداشــتی ودرمانــی درخصــوص بحرانهــای احتمالــی وافزایــش 
هماهنگــی بیــن اعضایICSشــبکه  وادارات مربوطــه ضــروری بود.بعدازمانوردرمحــل رئیــس 
شــبکه جلســه جمــع بنــدی وارزیابــی باحضوراعضــا برگزارگردیــد ودرموردنــکات ضعــف وقــوت 
بحــث وبررســی شــد.این مانوربــا اطــاع بــه اپراتــوری 115وحضــور آمبوالنســها و تیــم معاونــت 

بهداشــتی شــبکه اســکو وپرســنل مجتمــع ســامت فــاز3 اجراشــد

بررسی کوریکولوم آموزشی بیست گروه بالینی دانشکده پزشکی توسط معاونت تخصصی و فوق تخصصی
کــه در طــول  ح  گرفــت. ایــن طــر گروههــای بالینــی در هــر بخــش بررســی و مــورد ارزیابــی قــرار  کوریکولــوم آموزشــی  گروههــای بالینــی دانشــکده پزشــکی ، آخریــن  بــا مســاعدت و همــکاری 
گــروه طــی  بــه هــر  کوریکولــوم مربــوط  ح  ایــن طــر گروههــای آموزشــی مربوطــه اجــرا می گردیــد . در  بــا حضــور تمامــی دســتیاران در محــل  گروههــا انجــام شــد  بــا هماهنگــی قبلــی  یکســال 
ــده و اشــکاالت  گردی ــه تــك بررســی و تحلیــل  گرفتــه و المــان هــای آموزشــی تــك ب گــروه مربوطــه مــورد آنالیــز و ارزیابــی قــرار  ــر  ــا مدی ــا حضــور دســتیاران مربوطــه و معــاون تخصصــی و ی جلســاتی ب
گروههــای آموزشــی  غ التحصیلــی تحلیــل و بررســی شــد . از طرفــی بــرای تمامــی  گرفــت و همچنیــن حداقــل هــای مهارتــی هــر رشــته جهــت فــار کوریکولــوم مــورد نقــد و بحــث قــرار  احتمالــی 
گردیــد. کــه بعــد از آنالیــز آمــاری نتایــج ایــن بررســی اعــام خواهــد  گردیــد  کوریکولــوم تکمیــل  چــك لیســت هایــی تهیــه و توســط دســتیاران جهــت بررســی میــزان مهارتهــای بالینــی آنــان براســاس 
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سخنرانی پروفسور ریچارد بروگمن در مرکز رازی 
گرونینگــن هلند طی یک  پروفســور ریچــارد بروگمــن، رئیــس مرکــز علــوم اعصــاب Rob Giel دانشــگاه 
برنامــه 7 روزه از تاریــخ 17 لغایــت 25 خــرداد 95 در دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز حضــور یافتنــد. در 
کــه متعاقــب امضــای تفاهــم نامــه اخیــر بیــن دو دانشــگاه صــورت گرفــت، پروفســور بروگمن  ایــن ســفر 
ح پژوهشــی بزرگــی در مــورد بیمــاری اســکیزوفرنیا در  در پیشــبرد برنامــه ای در راســتای اجــرای طــر
 Dutch Standard of Care" تبریــز مشــارکت نمودنــد. همچنیــن ایشــان یــک جلســه ســخنرانی دربــاره

for Recent Onset of Psychosis " در مرکــز آموزشــی درمانــی رازی نیــز برگــزار نمودنــد.

امضای تفاهم نامه همکاری مشترک مابین 
مدیریت روابط بین الملل دانشگاه و دانشگاه 

بغداد 
مدیریــت روابــط بیــن الملــل دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز و اداره مشــاوره دانشــکده دامپزشــکی 
گســترش  دانشــگاه بغــداد، بــا همــکاری مرکــز تحقیقــات ایمونولــوژی تفاهــم نامــه همــکاری جهــت 
کــه در تاریــخ 27 اردیبهشــت 95 در  ارتباطــات علمــی و آموزشــی امضــا نمودنــد. ایــن تفاهــم نامــه 
گســترش  محــل مرکــز تحقیقــات ایمونولــوژی بــه امضــا رســید شــامل بــر 5 بنــد مــی باشــد و در آن بــه 
کیــد  همکاریهــا جهــت پیشــبرد امــور پژوهشــی و آموزشــی و نیــز مبادلــه اســاتید و دانشــجویان تا
شــده اســت. در ایــن جلســه دکتــر انتصــار الرماحــی و دکتــر بهــا فخــری حســین بــه نمایندگــی از طــرف 

عراقــی و دکتــر بهــزاد بــرادران بــه نمایندگــی از طــرف ایرانــی حضــور داشــتند.

اعطای اولین مدرک استاد افتخاری خارجی 
دانشگاه به پروفسور ریچارد بروگمن از دانشگاه 

گرونینگن هلند 
اولیــن مــدرک رســمی اســتاد افتخــاری )غیرایرانــی( دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز طــی مراســمی 
کنفرانــس حــوزه ریاســت برگــزار شــد بــه پروفســور  کــه در روز پنجشــنبه 27 خــرداد 95 در ســالن 
ریچــارد بروگمــن، رئیــس مرکــز علــوم اعصــاب Rob Giel دانشــگاه گرونینگــن هلنــد اعطا شــد. در 
ایــن مراســم دکتــر صومــی اظهــار امیــدواری نمودنــد تــا با کمکهــا و همکاریهای پروفســور بروگمن 
بــا دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز در زمینه مطالعات علــوم رفتــاری و روان درمانی نتایج مطلوبی 
حاصــل شــود و ایــن تاشــها نهایتــا منتــج بــه بهبود بیماران و ســامت بیشــتر روانی جامعه و شــهر 
کوهــورت بــرای بیمــاران  کــه جهــت پیشــبرد رونــد اجرایــی برنامــه  گــردد. پروفســور بروگمــن  نیــز 
 Dutch Standard of Care" ــوع ــا موض ــی ب ــخنرانی علم ــه س ــک جلس ــزاری ی ــکیزوفرنی و برگ اس
for Recent Onset of Psychosis " در دانشــگاه حضــور دارنــد نیــز ضمــن ابــراز خشــنودی از ایــن 
انتصــاب آمادگــی همــه جانبــه خــود را جهــت گســترش همکاریهــای آموزشــی، پژوهشــی و پیــاده 

ســازی طرحهــای مــورد توافــق اعــام نمودنــد.

نشست صمیمی نمایندگان دانشجویان با مسئولین 
معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه برگزار شد

گــزارش روابــط عمومــی معاونــت دانشــجویی و فرهنگــی دانشــگاه، نشســت صمیمــی نماینــدگان  بــه 
تشــکلهای دانشــجویی، شــورای صنفــی، نماینــده ورزشــی و نشــریات دانشــجویی با معــاون و مدیــران امور 
دانشــجویی و فرهنگــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز برگــزار شــد. در ایــن نشســت صمیمــی، دانشــجویان 
ــد.  ح نمودن ــا مســئوالن حــوزه معاونــت دانشــجویی و فرهنگــی مطــر مشــکات و درخواســتهای خــود را ب

دکتــر محمــد آقــازاده معــاون دانشــجویی و فرهنگــی ضمــن قدردانــی از مســاعدت هــا و توجــه ویــژه آقــای دکتــر صومــی رئیــس دانشــگاه در خصــوص رفــع مشــکات دانشــجویان، شــروع عملیــات احــداث 
ــا ظرفیــت حــدودا 800 نفــر، شــروع عملیــات  ــوک خوابگاهــی در مجتمــع خوابگاهــی پســران ب ــا ظرفیــت 2000 نفــر، شــروع عملیــات احــداث دو بل ــه در پردیســه دانشــگاه ب مجتمــع خوابگاهــی دختران
ــرد. ک ــرای ســال 95 عنــوان  ــروژه هــای  برنامــه ریــزی شــده ب ــرداری از طبقــه دوم ســلف مرکــزی را از اهــم پ کانونهــای دانشــجویی و بهره ب احــداث فضاهــای فرهنگــی جهــت توســعه فعالیــت هــای 
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گــزارش ارتقــاء فرآینــد صــدور احــکام کارگزینــی در 
مدیریــت منابــع انســانی 

کارگزینـــی در ســـتاد  مدیـــر منابـــع انســـانی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز از ارتقـــاء فرآینـــد صـــدور احـــکام 
کار تیمـــی خبـــر داد. امیـــر خســـرو مدیـــر  مرکـــزی دانشـــگاه بـــه همـــت جمعـــی از همـــکاران خـــود و یـــک 
کـــه زیـــر ســـاخت  گفـــت : از آنجائـــی  شـــها بـــا بیـــان ایـــن مطلـــب و تشـــکر از زحمـــات همـــکاران خـــود 
گـــردش مکاتبـــات تحـــت وب در  کـــه بـــا راه انـــدازی سیســـتم پرســـنلی و  هـــای الزم مـــدت هاســـت 
ــازمانی ، فرآیندهـــای  ــاد شـــده اســـت لـــذا در راســـتای بهبـــود مســـتمر فعالیـــت هـــای سـ دانشـــگاه ایجـ
کنـــون فرآیندهایـــی از جملـــه مرخصـــی هـــا و مأموریـــت  کاغـــذ در ایـــن فراینـــد فراهـــم آمـــده اســـت  . دیـــر شـــها ادامـــه داد . تا جـــاری ارتقـــاء یافتـــه و زمینـــه صرفـــه جویـــی ، مدیریـــت ســـبز و حـــذف 
کارگزینـــی بـــا تـــاش  ع زیـــادی از احـــکام  روزانـــه از طریـــق سیســـتم پرســـنلی اجرایـــی شـــده اســـت و ایـــن رونـــد رو بـــه ارتقـــاء در ســـایر فرآیندهـــای اداری همچنـــان ادامـــه دارد.  وی افـــزود : ســـالیانه تنـــو
ـــه ثبـــت  ـــوط در دبیرخان ـــه امضـــاء مســـئولین مـــی رســـد و نســـخه هـــای مرب ـــه در روش ســـنتی ایـــن احـــکام حداقـــل در 4 نســـخه چـــاپ و ب ک ـــه و صـــادر مـــی شـــود  کارگزینـــی در دانشـــگاه تهی همـــکاران 
کنـــد. در فرآینـــد اصـــاح شـــده و بـــا مکانیزاســـیون ایـــن فرآینـــد و برقـــراری ارتبـــاط سیســـتمی ، صـــدور و  گـــردش پیـــدا مـــی  کاغـــذ ی و بصـــورت دســـتی  و بـــا صـــرف هزینـــه و وقـــت همزمـــان بصـــورت 
کاغـــذی و توزیـــع  گـــردش  گـــردش مـــی افتـــد. وی بـــا اشـــاره بـــه حـــذف مراحـــل  کارگزینـــی بـــه صـــورت خـــودکار در سیســـتم پرســـنلی بـــه  امضـــاء احـــکام بصـــورت الکترونیکـــی انجـــام و تصویـــر حکـــم 
ــانی ، صرفـــه جویـــی هـــای ریالـــی و  ــر از تجهیـــزات و ملزومـــات اداری و منابـــع انسـ ــتفاده بهینـــه و مناســـبت تـ ــناد و همچنیـــن اسـ کاغـــذی اسـ گـــردش  ــز از چـــاپ ، توزیـــع و  ــا پرهیـ گفـــت:  بـ نســـخ 
زمانـــی زیـــادی بـــرای ســـازمان عایـــد و بـــه روش Focus-PDCA مســـتند ســـازی شـــده اســـت. ایشـــان در پایـــان ضمـــن تشـــکر از صمیمیـــت و تـــاش صادقانـــه همـــکاران مدیریـــت منابـــع انســـانی 
ـــرمایه  ـــت از س ـــزوم صیان ـــه ل ـــه ب ـــا توج ـــت و ب ـــوردار اس ـــژه ای برخ ـــت وی ـــی از اهمی ـــع اطاعات ـــت از مناب ـــرای حفاظ ـــن ب ـــط ام ـــک محی ـــازی ی ـــاده س ـــی و پی ـــرد : طراح ک ـــد  کی ـــم تأ ـــر مه ـــن ام ـــق ای در تحق
ع را  کیـــد و حرکـــت در مســـیر مدیریـــت ســـبز ، صیانـــت از حقـــوق شـــهروندی و تکریـــم اربـــاب رجـــو کاری تأ هـــا و دارایـــی هـــای ســـازمان بـــه ســـهولت دسترســـی و ســـرعت بخشـــیدن در فرآیندهـــای 
ح بـــه واحدهـــای تابعـــه را جـــزو برنامـــه هـــای آتـــی مدیریـــت منابـــع انســـانی اشـــاره نمـــود . کیفیـــت و خدمـــات و تســـری و توســـعه ایـــن طـــر ح برشـــمردند و ارتقـــای مســـتمر  جـــزو اهـــداف ایـــن طـــر

افتخار آفرینی بانوان دانشگاه علوم پزشکی تبریز  در دومین المپیاد ورزشی کارکنان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
کشـــور و همچنیـــن  کارکنـــان مـــرد و زن از 35 دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی سراســـر  کارکنـــان وزارت بهداشـــت، درمـــان و آمـــوزش پزشـــکی بـــا رقابـــت  ســـه هـــزار نفـــر از  دومیـــن المپیـــاد ورزشـــی 
کارکنـــان ســـتادی وزارت بهداشـــت در شـــش رشـــته فوتســـال، فوتبـــال دســـتی، والیبـــال، تنیـــس روی میـــز، آمادگـــی جســـمانی و دارت بـــرای مـــردان و تنیـــس روی میـــز، آمادگـــی جســـمانی، 
کســـب مـــدال و افتخـــار آفرینـــی شـــدند.   در ایـــن مســـابقات  کـــه بانـــوان دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز در دو رشـــته موفـــق بـــه  گردیـــد  دارت و والیبـــال بـــرای زنـــان در خزرآبـــاد ســـاری برگـــزار 
ــا  ــم هـ ــد از:  خانـ ــز عبارتنـ ــکی تبریـ ــوم پزشـ ــگاه علـ ــم تنیـــس دانشـ ــای تیـ ــدند. اعضـ ــابقات شـ ــه اول مسـ ــا و رتبـ ــدال طـ ــب مـ کسـ ــه  ــق بـ ــز موفـ ــکی تبریـ ــوم پزشـ ــگاه علـ ــوان  دانشـ ــس بانـ ــم تنیـ تیـ
ژیـــا اصانـــی، نـــدا علیـــزاده، صغـــرا علـــی اصغـــرزاده بـــه مربی گـــری خانـــم الهـــام الوندیـــان و سرپرســـتی خانـــم فیـــروزه آلوشـــی بـــا شکســـت تیـــم هـــای رقیـــب افتخارآفریـــن شـــدند. هـــم چنیـــن در 
کســـب نمـــود. در بخـــش تیمـــی آمادگـــی جســـمانی نیـــز تیـــم  گرفتـــه و مـــدال طـــا  مســـابقات آمادگـــی جســـمانی نیـــز در قســـمت انفـــرادی خانـــم لیـــا ضیـــا المـــع در رتبـــه اول مســـابقات قـــرار 
کســـب مـــدال برنـــز شـــده و  در جایـــگاه ســـوم مســـابقات قـــرار بگیرنـــد. دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز بـــا ترکیـــب خانـــم هـــا:  لیـــا ضیـــا المـــع، اشـــرف مصباحـــی و مهـــری محمـــدی نســـب موفـــق بـــه 
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علـــوم  دانشـــگاه  دانشـــجویی  ازدواج  بـــزرگ  جشـــن 
پزشـــکی تبریـــز، بـــا حضـــور اســـتاد دکتـــر حبشـــی و 140 نفـــر 
دانشـــکده  شـــایانمهر  شـــهید  تـــاالر  در  دانشـــجو  زوجیـــن  از 
اســـتقبال  بـــا  کـــه  مراســـم  ایـــن  گردیـــد.  برگـــزار  پزشـــکی 
ســـخنرانی  بـــا  بـــود،  همـــراه  دانشـــجویان  نظیـــر  کـــم 
یافـــت.  ادامـــه  حبشـــی  دکتـــر  و  دانشـــگاهی  مســـئولین 
به گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز، 
گفـــت:  تبریـــز  علوم پزشـــکی  دانشـــگاه  رئیـــس  قائم مقـــام 
کوچک تریـــن واحـــد اجتمـــاع اســـت و تربیـــت فرزنـــدان  خانـــواده 
بـــه   فرزنـــدان  کـــه  چـــرا  اســـت؛  مـــوارد  بقیـــه  از  نیـــز مهم تـــر 
مادیـــات احتیـــاج ندارنـــد بلکـــه بـــه تربیـــت و توجـــه و حمایـــت 
کبـــر طاهراقـــدم در نوزدهمیـــن  والدیـــن نیـــاز دارنـــد . دکترعلی ا
فلســـفه ی  ازدواج  کـــرد:  اظهـــار  دانشـــجویی  ازدواج  جشـــن 
کـــه مرحلـــه اول آن انتخـــاب همســـر و مرحلـــه  خاصـــی دارد 
بعـــدی نیـــز شـــروع زندگـــی مشـــترک اســـت. وی افـــزود: مرحلـــه 
دوم ازدواج بســـیار مهـــم تـــر از بخـــش اول بـــوده و زوجیـــن بایـــد 
ــدای ازدواج  ــه در ابتـ کـ ــوری را  ــادابی و شـ ــند شـ ــاش باشـ در تـ
ـــس  ـــام رئی ـــد. قائم مق کنن ـــظ  ـــود حف ـــی خ ـــر در زندگ ـــا آخ ـــد ت دارن
کـــه  ــرد: درســـت اســـت  کـ ــان  ــز بیـ دانشـــگاه علوم پزشـــکی تبریـ
پـــدران نیـــز در تربیـــت فرزنـــدان نقـــش دارنـــد امـــا نقـــش مـــادران 
کـــه فرزنـــدان در زندگـــی  پررنگ تـــر بـــوده و توســـط آن اســـت 
ـــان خاطـــره ای  ـــا بی کســـب می کننـــد. وی ب اجتماعـــی موفقیـــت 
گفـــت: زوجیـــن همســـر هـــم هســـتند، نـــه ســـر هـــم و از ایـــن رو 
کـــه امـــروز در ایـــن  آرزو داریـــم، دانشـــجویان مزدوجـــی هـــم 
مراســـم حضـــور دارنـــد، بـــا همفکـــری هـــم بتواننـــد ســـالیان 

ــد.  کننـ ــی  ــعادت زندگـ ــادی و سـ ــال، در شـ سـ
حجـــت االســـام یوســـف خیـــری، رئیـــس نهـــاد نمایندگـــی 
تبریـــز  علوم پزشـــکی  دانشـــگاه  در  رهبـــری  مقام معظـــم 
نیـــز ضمـــن آرزوی خوشـــبختی بـــرای زوج هـــای دانشـــجو، 
کـــه  داریـــم  قـــرار  مبعـــث  عیـــد  آســـتانه ی  در  کـــرد:  اظهـــار 
کـــه پیامبـــر اســـام  یکـــی از عیدهـــای بـــزرگ دیـــن اســـام 
انســـان های جاهـــل را بـــا توســـل بـــه دیـــن اســـام بـــه راه 
گفـــت: در دوران جاهلـــی اعـــراب  کـــرد. وی  راســـت هدایـــت 

ـــرای  ـــادر ب ـــدر و م ـــود پ ـــی خ گاه ـــته و  ـــود را می کش ـــران خ دخت
کوچـــک  کفـــش چدنـــی می ســـاختند و در اثـــر  دخترانشـــان 
افـــزود:  وی  می خندیدنـــد.  او  بـــر  دختـــر،  پاهـــای  مانـــدن 
ــراب جاهلـــی  ــه از اعـ کـ ــدا توانســـت  ــه خـ ــان بـ ــا ایمـ ــر بـ پیامبـ

بســـازد.  متقـــی  و  خـــوب  انســـان های 
ازدواج  جشـــن  نوزدهمیـــن  در  حبشـــی  حمیـــد  دکتـــر 
کـــرد:  اظهـــار  تبریـــز  علوم پزشـــکی  دانشـــگاه  دانشـــجویی 
یـــک زن یـــا مـــرد هرگـــز نمی توانـــد ویژگـــی هـــا و رفتـــار جنـــس 
کـــه طـــرز خلقـــت  کننـــد؛ چـــرا  ک خـــود تحلیـــل  مخالـــف را بـــا ادرا
ـــرای  ـــد ب ـــت: بای گف ـــد. وی  ـــاوت می باش ـــا متف کام ـــس،  دو جن
کـــه خداونـــد  شـــناخت ویژگی هـــای جنـــس مخالـــف، آنچـــه را 
ــرار داده اســـت شناســـایی و مـــورد توجـــه  اســـاس خلقـــت او قـ
کـــه خداونـــد مـــرد را براســـاس  قـــرار بگیـــرد. وی افـــزود: آنچـــه 
و پایـــه ی آن آفریـــده اســـت "اقتـــدار" اســـت. ایـــن روانشـــناس 
گفـــت: نشـــانه های اقتـــدار در جســـم مـــرد نشـــانه هایـــی از 
جملـــه؛ پوســـت زمخـــت، عضـــات حجیـــم، اســـتخوان بندی 
کامـــا در  ایـــن ویژگی هـــا  کـــه  اســـت  بـــم  محکـــم، صـــدای 
کم حجـــم،  زنـــان بـــه ترتیـــب در پوســـت لطیـــف، عضـــات 
لطیـــف  و  نـــازک  صـــدای  و  ضعیـــف،  اســـتخوان بندی 
متفـــاوت اســـت. وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه، زمـــان فرزنـــدآوری 
ـــی  ـــنین جوان ـــت: در س گف ـــت،  ـــی اس ـــدای ازدواج و جوان در ابت
زوجیـــن دارای شـــادابی و شـــور فـــراوان هســـتند و از لحـــاظ 
روحـــی نیـــز در شـــرایط مناســـبی بـــرای تربیـــت فرزنـــد قـــرار 
کـــه در ســـنین بعـــدی ایـــن انـــرژی ممکـــن  دارنـــد؛ درصورتـــی 
تفـــاوت  داد:  ادامـــه  روانشـــناس  ایـــن  کنـــد.  افـــول  اســـت 
ســـنی زیـــاد بیـــن والدیـــن و فرزنـــدان نیـــز تفـــاوت در درک را 
بـــه همـــراه خواهـــد داشـــت؛ از ایـــن رو زوجیـــن بایـــد در ســـنین 
بـــه  اســـتناد  بـــا  باشـــند.  وی  فرزنـــدآوری  بـــه فکـــر  جوانـــی 
ـــه اســـت،  ـــر اینکـــه "زن ریحان ـــی)ع( مبنـــی ب حدیثـــی از امام عل
کـــرد: بایـــد لطافـــت زن در زندگـــی حفـــظ  نـــه قهرمـــان" اظهـــار 
ـــی  ـــه آرامـــش درون ک ـــه تنهـــا از ایـــن طریـــق اســـت  ک شـــود؛ چـــرا 
ــردن یـــک  کـ ــرای فراهـــم  گفـــت: بـ ــود. وی  او تضمیـــن می شـ
زندگـــی تـــوأم بـــا آرامـــش و ســـعادت و احتـــرام، بایـــد اقتـــدار 

کـــه تنهـــا  مـــرد و لطافـــت زن در زندگـــی حفـــظ شـــود؛ چـــرا 
آرامـــش  بـــه  کـــدام  هـــر  کـــه وجـــود  اســـت  ایـــن صـــورت  در 
کـــرد: مـــردان نبایـــد از قـــدرت  خواهـــد رســـید. حبشـــی اظهـــار 
کـــرده  کـــه خداونـــد وجودشـــان را برپـــای آن اســـتوار  اقتـــداری 
کـــه مـــرد  اســـت در جهـــت تســـلط بـــر زن ســـود جوینـــد؛ چـــرا 
محکـــم و مقتـــدر آفریـــده شـــده اســـت تـــا تکیـــه گاه و پایگاهـــی 
بـــرای خانـــواده و ســـتون زندگـــی باشـــد. وی افـــزود: اقتـــدار 
حقیقـــی در وجـــود مـــردان دو نشـــانه دارد: اولیـــن نشـــانه ی 
مأمـــن  و  پناهـــگاه  نیـــز  بعـــدی  نشـــانه ی  و  اســـتحکام  آن 
گفـــت: مـــرد  بـــودن آن بـــرای ســـایر افـــراد خانـــواده اســـت. وی 
کنـــار اقتدارمنـــدی خـــود، رضایتمنـــدی  تأمیـــن دهنـــده، در 
گفتنـــی اســـت در پایـــان  خانـــواده را نیـــز بـــه دســـت مـــی آورد. 
ـــه رســـم  ـــه زوجیـــن حاضـــر در جلســـه هدایایـــی ب ایـــن مراســـم ب

ــد . ــا شـ ــود اعطـ یادبـ

برگزاری نوزدهمین جشن بزرگ ازدواج 
دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
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برگزاری جلسات قرآن خوانی و سخنرانی 
در طول ماه مبارک رمضان

گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز جلســات قــرآن خوانــی و ســخنرانی  بــه 
بــه مناســبت مــاه مبــارک رمضــان  بــه همــت نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری دانشــگاه در 
نمازخانــه ســاختمان مرکــزی برگــزار شــد . ایــن جلســات همــه روزه از ســاعت 13 بــا قــرآن خوانــی 

آغــاز شــده و جلســات ســخنرانی نیــز بعــد از نمــاز ظهــر و عصــر برگــزار می گردیــد.

بازدید مدیران معاونت دانشجویی و 
فرهنگی دانشگاه از خوابگاههای دانشجوئی 

گــزارش روابــط عمومــی معاونــت دانشــجوئی و فرهنگــی دانشــگاه علــوم پزشــکی  بــه 
تبریــز ،روز یکشــنبه دکتــر محمــد آقــازاده معــاون دانشــجویی و فرهنگــی دانشــگاه 
بــه همــراه مهنــدس غامعلــی دهقانــی مدیــر امــور دانشــجوئی، فیضــی مدیــر امــور 
فرهنگــی، دکتــر جمالــی مدیــر تربیــت بدنــی، دکتــر مغانــی رئیــس مرکــز مشــاوره، 
IT  و  آســمانی معــاون مدیــر  امــور دانشــجویی، مهنــدس  ناعمــی معــاون مدیــر 
گلســتان و  روســای ادارات تغذیــه، خوابــگاه و رفــاه ضمــن بازدیــد از خوابگاههــای 
بوســتان و نشســت صمیمــی و جلســه پرســش و پاســخ بــا دانشــجویان از نزدیــک 
ــکات  ــع و مش ــع موان ــت رف ــه و در جه گرفت ــرار  ــجویان ق ــکات دانش ــان مش در جری
رفاهــی و فرهنگــی دانشــجویان دســتور مســاعدت و پیگیــری هــای الزم را صــادر 

ــه طــول انجامیــد . ــا ســاعت یــک بامــداد ب نمود.گفتنــی اســت ایــن جلســه ت

گرفت : به مناسبت روز جانباز صورت 

دیدار صمیمی رییس دانشگاه با جانبازان بستری دربیمارسان فجر
کــه  دکتــر محمــد حســین صومــی رییــس دانشــگاه بــه مناســبت روز جانبــاز در جــوی صمیمــی بــا جانبــازان اعصــاب و روان بســتری در بیمارســتان اعصــاب و روان فجــر دیــدار نمــود.در ایــن دیــدار 
صمدیــان مدیــر کل بنیــاد شــهید اســتان، دکتــر طاهــر اقــدم قائــم مقــام رییــس دانشــگاه ، دکتــر فتــح الهــی مدیــر حــوزه ریاســت ودکتــر حســینی مدیــر روابــط عمومــی نیــز حضــور داشــتند ، کنعانــی رییس 

بیمارســتان در خصــوص وضعیــت تــک تــک بیمــاران بســتری و نحــوه درمــان آنهــا توضیحاتــی ارائــه نمــود.
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برگزاری باشکوه مراسم معنوی اعتکاف با استقبال باالی دانشجویان
گردید. مراسم معنوی اعتکاف با حضور 300 نفر از خواهران دانشجو در مسجد رسول اهلل تبریز از تاریخ 2/2/94 الی 4/2/94 برگزار 

ع و پاســخ  اهــم فعالیتهــا و برنامــه هــای اجــرا شــده: اجــرای برنامــه هــای قرانــی ، ســخنرانی اســاتید حــوزه ودانشــگاه و بــا حضــور حــاج آقــای فروغــی، برگــزاری حلقــه هــای معرفــت در موضوعــات متنــو
بــه مســایل شــرعی و بصیــرت افزایــی دانشــجویان، برگــزاری مســابقه دلنوشته،مراســم مداحــی و مولــودی خوانــی و قرائــت و انجــام اعمــال دعــای ام داود و....

از معتکفیــن و خادمیــن اعتــکاف در برنامــه اختتامیــه توســط رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی و مســئول نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری  تجلیــل بــه عمــل آمــد و بــه قیــد قرعــه بــه 10 نفــر از شــرکت 
کننــدگان ســفر بــه مشــهد مقــدس اهــدا گردیــد.
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پیام رییس دانشگاه به مناسبت درگذشت
 دکتر فیروز صارمی 

مرده آنست که نامش به نکویی نبرند  سعدیا مرد نکو نام نمیرد هرگز  
 متأســفانه جامعــه پزشــکی در آخریــن روزهــای بهــار 95 بــا خاموشــی چــراغ عمــر پزشــکی حــاذق، انساندوســت و تاشــگر 
مرحــوم جنــاب آقــای دکتــر فیــروز صارمــی در ســوگ نشســت. ایــن انســان بــزرگ کــه تمــام عمــر پربرکــت خود را صرف کســب 
توانایــی هــای علمــی و عملــی و رفــع آالم بیمــاران و دردمنــدان نمــوده بــود. چــون ناباورانــه در معــرض بیمــاری مهلــک قــرار 
گرفــت بــا رضایــت خاطــر و چهــره ای متبســم همــه دردهــا را امیدوارانــه بــه خوبــی تحمــل کــرده و ارزش دیگــری را در حیات 
خــود جاودانــه ســاخت. اینجانــب کــه از نزدیــک بــه احاطــه علمــی ، توانمنــدی حرفــه ای و احســاس مســئولیت وی واقــف 
کار عالمــه و فرزنــد ایثارگــر ایشــان ، جامعــه داغــدار  بــودم بــا تاســفی عمیــق ایــن خســارت جبــران ناپذیــر را بــه همســر فــدا
کــه بــه هــر طریــق  کســانی  گفتــه ، ضمــن طلــب غفــران الهــی بــرای آن مرحــوم از همــه  پزشــکی و شــهروندان عزیــز تســلیت 

ممکــن مراتــب ارادت خــود را بــه ایــن انســان صــادق ابــراز داشــتند تشــکر می نمایــم .  
دکتر محمد حسین صومی رییس دانشگاه علوم پزشکی تبریز
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حضــور  بــا  بادیــگارد  ســینمایی  فیلــم  نقــد  و  کــران  ا
کارشــناس و منتقــد ســینما مســعود فراســتی در تــاالر 
شــهید شــایانمهر دانشــکده پزشــکی تبریــز بــا حضــور 
گــزارش  کثیــری از دانشــجویان برگــزار شــد. بــه  جمــع 
روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز  مســعود 
حاشــیه  در  ســینما  منتقــد  و  کارشــناس  فراســتی، 
کــرد: در طــول  پخــش فیلــم ســینمایی بادیــگارد اظهــار 
کــه نقــش بادیــگارد، همــه جــا  فیلــم متوجــه شــدید 
کارگــردان فیلــم  خــود را محافــظ معرفــی می کنــد ولــی 
بــه خاطــر شــیک بــودن نــام بادیــگارد از آن بــه جــای 
کــرده اســت و ایــن یــک تناقــض  محافــظ اســتفاده 
ایــن  افــزود: شــخصیت حیــدر در  بــزرگ اســت. وی 
کــه حتــی  کی از سیاســیون بــود بــه طــوری  فیلــم شــا
محافــظ را الیــق آنهــا نمی دانســت و تمــام ســعی خــود 
را بــرای بــد جلــوه دادن سیاســیون در ایــران انجــام 
از  بعــد  بــودم  امیــدوار  اینکــه  بیــان  بــا   داد. فراســتی 
کــه حاتمی کیــا بــا آن بــه روزهــای اوج خــود  فیلــم چ 
ــت:  گف ــد،  ــده چ باش ــه دهن ــز ادام ــم نی ــن فیل ــید ای رس
بادیگاردعقبگــرد بزرگــی بــرای او بــود و در آن مــردم 
بــه دو دســته مقــدس و غیرمقــدس تقســیم شــده اند. 
کــه دوربیــن  وی ادامــه داد: در تیتــراژ پایانــی فیلــم 
وارد نــور مــی شــود عکــس بادیگاردکوچــک مــی شــود 
و اســم بادیــگارد مــی آیــد و الــف آن تبدیــل بــه ابراهیــم 
کیــا می شــود آیــا ایــن منظــور از بادیــگارد یعنــی  حاتمــی 

حاتمی کیــا؟ ابراهیــم 
فیلم هــای  بــودن  غیرمردمــی  بــه  ســینما  منتقــد 
بازگشــت  فیلــم  ایــن  گفــت:  و  کــرد  اشــاره  حاتمی کیــا 
کــه آنجــا نیــز نــگاه  بــه آژانــس شیشــه ای بــوده اســت 
گرفتــن مــردم اســت. وی افــزود:  فیلــم بــدون در نظــر 
شــخصیت حیــدر هیــچ ارتباطــی بــا مــردم نــدارد و در 
کــه در جمــع مــردم عــادی اســت فقــط  قســمت هایی 

فیلم سینمایی بادیگارد با حضور مسعود 
فراستی در دانشگاه اکران و نقد شد

صحنه هــای کتک کاری از او به نمایش درآمدفراســتی 
تصریــح کــرد: مــن اصا نمــی فهمم طلب ایــن بادیگارد 
کســی و چــرا شــک  از دنیــا چــه چیــزی بــود و بــه چــه 
ــا مخاطــب امــروز نزدیکــی  ــه ب ــم ن ــود، ایــن فیل ــرده ب ک
 دارد و نــه بــا نســل گذشــته و بســیار ارتجاعــی اســت.
وی بــا بیــان اینکــه مشــکل آشــفتگی اثــر در ایــن فیلــم 
کــه نقــش حیــدر در  گفــت: صحنــه ای  مــوج می زنــد 
کــه بــا نــور خاصــی در آن  لبــاس ســفید نشــان داده شــد 
صحنــه ماننــد حــس شــخصیت مســیح را در مخاطــب 
صحنه هــا  و  نورهــا  اینگونــه  کــه  می کــرد  ایجــاد 
مخصــوص فیلم هــای پیامبــران و امامان معصــوم)ع( 
گونــه ای  اســت. فراســتی یــادآور شــد: فیلم هــا بایــد بــه 
دهــه  و   دهــه 60  دو  دادن  نشــان  بــرای  کــه  باشــد 
جدیــد می تــوان بــا همــان تفکــرات دفــاع در جنــگ 
تحمیلــی ولــی ممــاس بــا رفتارهــای امــروزه عمــل کنــد. 
پزشــکی  دانشــجوی  مازندرانــی،  حامــد  همچنیــن، 
دانشــگاه تبریــز انتقــاد خــود از ایــن فیلــم را بدیــن گونــه 
کــرد: فیلم هــای حاتمی کیــا از حالــت مردمــی بــه  بیــان 
حالــت سفارشــی در آمــده اســت و بیشــتر دیالوگ هــا و 
صحنه هــا حالــت شــعاری گونــه به خــود گرفتــه بودند. 
گــر صحنــه اول و صحنــه آخــر حذف بشــود  وی افــزود: ا
ایــن فیلــم بــه عنــوان یــک ســریال نیــز قابلیــت پخــش 

را نــدارد.
اینگونــه  نیــز  پرســتاری  دانشــجوی  قاســمی  علــی 
ــرای  ــرد: موســیقی بســیار ضعیفــی داشــت و ب ک ــان  بی
موســیقی  از  فیلــم  خطاهــای  پوشــالی  و  کــردن  پــر 
صحنــه  یــک  در  گفــت:  وی  بــود.  شــده  اســتفاده 
صــرف  را  خــود  عمــر  تمــام  کــه  جــوان  مهنــدس 
بــه  را  امنیتــی  محافــظ  ســه  اســت  کــرده  پژوهــش 
راحتــی ســرکار می گــذارد و ایــن نشــان دهنــده ضعــف 
اســت.  مخاطبــان  بــرای  ایــران  حفاظتــی  نیــروی 

فراســتی در پایــان بــه ســوال خبرنــگاری مبنــی بــر اینکــه وقتــی چهــره نقــش بادیــگارد 
کــه دیده انــد و تــا در خانــواده  را عبــوس توصیــف می کنیــد، بــه خاطــر جنگــی اســت 
گفــت، اینگونــه پاســخ  جانبــاز یــا شــهید نباشــیم نمی تــوان بــه قاطعیــت چنیــن 
کار  ــه  ــا همــان تفکــر ب کــه یادگارهــای جنــگ هســتند و امــروز نیــز ب داد: آن افــرادی 
خودشــان ادامــه می دهنــد همچنــان در یــک جایــی حتــی بــا چهــره خشــن محبــت 
و مهربانــی خــود را نشــان می دهنــد ولــی در ایــن فیلــم، چنیــن چیــزی مشــاهده 
گریــم پرویــز  کــه از او در مــورد علــت شــباهت  نشــد.  وی در ســوال دوم خبرنــگار 
کــه  گفــت: ســردار ســلیمانی فــردی اســت  پرســتویی بــه ســردار قاســم ســلیمانی 
همــه اقشــار او را دوســت دارنــد و او را مالک اشــتر زمــان نیــز می نامنــد و حاتمی کیــا 
کــرده اســت.  از ایــن مســئله و فرصــت در فیلــم خــود بــرای جــذب مخاطــب اســتفاده 
کــف زدن در  یــادآوری می شــود بســیاری از دانشــجویان در طــول پخــش فیلــم بــا 
کــه  برخــی از صحنه هــا احساســات و عاقــه خــود بــه ایــن فیلــم را نشــان دادنــد 
نشــان از مــورد پســند واقــع شــدن ایــن فیلــم در جمــع دانشــجویان بــوده اســت.
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برگزاری بخش دانشگاهی بیست و 
یکمین جشنواره کشوری قرآن و عترت 
در دانشگاه علوم پزشکی تبریز

گــزارش روابــط عمومــی معاونــت دانشــجویی و فرهنگــی دانشــگاه، بخــش  بــه 
شــفاهی بیســت و یکمیــن جشــنواره قــرآن و عتــرت دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز، 
در دو روز مجزا برای خواهران و برادران در تاالر دانشــکده دندانپزشــکی و پزشــکی 
برگــزار گردیــد. در ایــن مســابقات بیــش از 120 نفر از دانشــجویان، اســاتید و کارکنان 
در رشــته های قرائــت تحقیــق، قرائــت ترتیــل و حفــظ قــرآن بــه رقابــت پرداختنــد. 
الزم بــه ذکــر اســت نفــرات برگزیــده ایــن مســابقات پــس از گذرانــدن دوره تخصصــی 
شــد. خواهنــد  معرفــی  بهداشــت  وزارت  سراســری  ی  مرحلــه  بــه  قرآنــی  کاس 

قائم مقام رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز:

ما در مقابل شهداء وظیفه ی سنگینی داریم
کبـــر طاهراقـــدم"  گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز، "دکترعلی ا گرامیداشـــت ســـال روز آزادســـازی خرمشـــهر در دانشـــگاه  برگـــزار شـــد. بـــه   همایـــش بســـیج جامعـــه پزشـــکی اســـتان 
ـــه  ـــاره ب ـــا اش ـــری و ب کب ـــادق عدالت ا ـــرم ص ـــهید مدافع ح ـــوص ش ـــاب و بخص ـــهیدان انق ـــوار ش ـــرای روح بزرگ ـــادی ب ـــن آرزوی ش ـــش، ضم ـــن همای ـــز در ای ـــکی تبری ـــگاه علوم پزش ـــس دانش ـــام رئی قائم مق

کنیـــم! ـــا واقعـــا توانســـته ایـــم خودمـــان را بـــرای ظهـــور منجـــی عالـــم بشـــریت آمـــاده  کـــه آی کنیـــم  کـــرد: منتظـــر بـــودن شـــرایط خاصـــی دارد و بایـــد توجـــه  فضیلـــت مـــاه شـــعبان، اظهـــار 
ـــت  ـــا قیام ـــده و ت ـــار ش ـــوا آغ ـــت آدم و ح ـــان خلق ـــهادت از زم ـــاد و ش ـــن جه ـــه ای ک ـــی  ـــت؛ در صورت ـــده اس ـــام ش ـــز تم ـــهادت نی ـــه ش ک ـــد  ـــر می کردن ـــده ای فک ـــد، ع ـــام می ش ـــگ تم ـــه جن ک ـــی  ـــت: زمان گف وی 
ـــا نـــام اســـام در تـــاش بـــرای نابـــودی دینـــداران واقعـــی هســـتند. وی در ایـــن  ـــا عنـــوان "دولـــت اســـامی عـــراق و شـــام" ب گروهـــی ب کـــه امـــروز شـــاهد آن هســـتیم  نیـــز ادامـــه خواهـــد داشـــت؛ همانگونـــه 
کبـــری" دفـــاع می کننـــد و بـــه برکـــت وجـــود چنیـــن مجاهدانـــی  کشـــورمان ماننـــد شـــهید مدافـــع حرم"صـــادق عدالت ا کیلومترهـــا دورتـــر از مرزهـــای  خصـــوص افـــزود: عـــده ای از جوانـــان غیـــور مـــا نیـــز در 
کـــرد: مـــا در مقابـــل شـــهداء وظیفـــه ی ســـنگینی داریـــم و ایـــن مســـئولیت روز بـــه روز  کیـــد  کشـــورها می باشـــد. قائم مقـــام رئیـــس دانشـــگاه علوم پزشـــکی تبریـــز تا کشـــور مـــا جـــزو امن تریـــن  کـــه  اســـت 
کنیـــم.  ـــا حـــد تـــوان در حـــق شـــهیدان ادا  کنیـــم؛ ازایـــن رو مـــا بایـــد دیـــن خـــود را ت ـــا مـــا در امنیـــت و آرامـــش زندگـــی  گذشـــتند ت کـــه شـــهیدان از بزرگ تریـــن داشـــته ی خـــود  نیـــز ســـنگین تر می شـــود؛ چـــرا 

کشـــتار می زننـــد. ـــه  ـــه فجیع تریـــن شـــکل دســـت ب ـــه ب ک کســـانی شـــهید می شـــوند  ـــز در دســـت  گاهـــی نی ـــوده و  ـــادآور شـــد:  ایـــن شـــهیدان غریـــب ب ـــه غربـــت شـــهدای مدافـــع حـــرم، ی ـــا اشـــاره ب وی ب
کـــرد"  اظهـــار  کام امـــام خمینـــی)ره( مبنـــی بـــر اینکـــه "خرمشـــهر را خـــدا آزاد  "دکترجلیـــل واعـــظ" رئیـــس شـــورای بســـیج جامعـــه پزشـــکی اســـتان آذربایجان شـــرقی نیـــز در ایـــن جلســـه، ضمـــن اســـتناد بـــه 
کـــرده و جامعـــه  کـــه در راه خـــدا و بـــه خاطـــر او جهـــاد  کـــرد  کـــه رزمنـــدگان مـــا هیـــچ نقشـــی در ایـــن پیـــروزی نداشـــتند بلکـــه خداونـــد قـــدرت خـــود را در بـــازوان عـــده ای جمـــع  کـــرد: مفهـــوم ایـــن کام آن نیســـت 
اســـامی مـــا را حفـــظ کردنـــد. وی افـــزود: در ایـــن مســـیر قـــدرت خـــدا باعـــث آزاد ســـازی خرمشـــهر شـــد و رزمنـــدگان نیـــز در حکـــم یک وســـیله بـــا ایمانی راســـخ بندگی خود را به حد اعا رســـاندند. وی با اشـــاره 
کـــرد: عـــاوه بـــر ایـــن فضیلـــت، مـــا شـــیعیان بایـــد در عمـــل  نیـــز عظمـــت ایـــن مـــاه را نشـــان دهیـــم و در راه ظهـــور منجـــی عالـــم بشـــریت منتظـــری واقعـــی  بـــه اینکـــه مـــاه شـــعبان فضیلـــت زیـــادی دارد، بیـــان 
کـــه علمـــاءی دینـــی بـــوده و در راس آنان  کـــه عصـــر غیبـــت اســـت، مـــا بایـــد از نایبـــان آن امـــام  کامـــل از فرمایشـــات امـــام معصـــوم اســـت و در ایـــن عصـــر  باشـــیم. واعـــظ گفـــت: وظیفـــه ی مـــا شـــیعیان اطاعـــت 
کـــرده اســـت. وی بـــا اشـــاره بـــه کام فرمانـــده  کـــم  کـــه آرامـــش را در کشـــور مـــا حا کـــه فرمایشـــات ایـــن بـــزرگان واجب الطاعـــه بـــوده و دعـــا و وجـــود ایـــن علماســـت  کنیـــم چـــرا  نیـــز ولی فقیـــه قـــرار دارد، اطاعـــت 
کـــه جـــان خـــود را در راه اســـام فـــدا می کننـــد و بایـــد توجـــه  کســـانی باشـــیم  کـــرد: مـــا درون حلقـــه ای از آتـــش در امنیـــت زندگـــی می کنیـــم؛ از ایـــن رو بایـــد قـــدردان مجاهدت هـــای  ســـپاه قـــدس، خاطرنشـــان 
گزارش؛همایـــش بســـیج پزشـــکی، بـــا حضـــور جمعـــی از مســـئوالن و پزشـــکان بســـیجی  کشـــورمان در ســـایه ی وجـــود مجاهـــدان بـــوده اســـت. بـــر اســـاس ایـــن  کـــه تمامـــی نعمـــات و پیشـــرفت های  کنیـــم 
کبـــری در تـــاالر شـــهید شـــایان مهر دانشـــکده پزشـــکی برگـــزار و در پایـــان نیـــز از مقـــام شـــهدای دفـــاع مقـــدس و همچنیـــن مدافعـــان حـــرم تجلیـــل شـــد. و همچنیـــن پـــدر شـــهید مدافـــع حـــرم صـــادق عدالت ا
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انتصاب دکتر بهرام جمالی مدیر تربیت بدنی دانشگاه به عنوان عضو 
کمیته برنامه ریزی و راهبردی ورزش دانشگاه های علوم پزشکی کشور

کل  گــزارش روابــط عمومــی معاونــت دانشــجویی و فرهنگــی دانشــگاه، طــی حکمــی از طــرف دکتــر جــال نژادجــواد مدیــر  بــه 
دانشــجویی وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی، بهــرام جمالــی مدیــر تربیــت بدنــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز بــه 

کشــور  منصــوب شــد.  کمیتــه برنامه ریــزی و راهبــردی ورزش دانشــگاه های علــوم پزشــکی  عنــوان عضــو 
 در حکم اباغ دکتر جال نژاد جواد خطاب به بهرام جمالی آمده است : 

      نظر به تخصص و تجارب ارزنده شما در بخش ورزش دانشجویی
ــوب  ــور " منص کش ــکی  ــوم پزش ــگاه های عل ــردی ورزش دانش ــزی و راهب ــه برنامه ری کمیت ــو  ــوان "عض ــه عن ــاغ ب ــن اب ــب ای ــه موج  ب
ــعه و  ــت توس ــب در جه ــای مناس ــا و راهکاره ــرات، برنامه ه ــه نظ ــه  و ارائ کمیت ــن  ــال در ای ــارکت فع ــا مش ــت ب ــد اس ــوید.     امی می ش

ــید. ــد باش ــق و موی ــجویی موف ــای ورزش دانش اعت

اولین جلسه ستاد اقامه نماز در دانشگاه برگزار شد
اولیـــن جلســـه ســـتاد اقامـــه نمـــاز دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز در ســـال 1395 در دفتـــر نهـــاد نمایندگـــی مقـــام معظـــم رهبـــری بـــا 
کوچـــک بـــودن  حضـــور اعضـــای ســـتاد برگـــزار شـــد . در ایـــن جلســـه بـــه مشـــکات اساســـی نمازخانـــه هـــا از جملـــه فضـــای نامناســـب و 

ـــه شـــد. گزارشـــی ارائ ـــز  ک ـــه هـــای مرا ـــر نمازخان ـــز و تعمی ـــه هـــا اشـــاره شـــد و همچنیـــن از تجهی نمازخان
که تعمیر و تجهیز شده است یا درحال تجهیز و مناسب است عبارت هستنداز:  کزی  نمازخانه مرا

کلینیـــک شـــیخ الرییـــس و خوابگاههـــای  دانشـــکده پرســـتاری و مامایـــی، دانشـــکده دندانپزشـــکی، دانشـــکده پیراپزشـــکی، 
کـــه از طـــرف اعضـــای ســـتاد اقامـــه نمـــاز از تمامـــی دســـت انـــدرکاران تقدیـــر و تشـــکر بـــه عمـــل آمـــد. خواهـــران و بـــرادران 

جانشین فرمانده سپاه عاشورا در جشنواره ورزشی شهدای دانشجو :

دانشجویان باید با فرهنگ ایثار و شهادت آشنا شوند
گفـــت:  کشـــور مدویـــن خـــون شـــهدا اســـت،  کنونـــی و پیشـــرفت علمـــی  جانشـــین فرمانـــده ســـپاه عاشـــورا بـــا بیـــان اینکـــه امنیـــت 
کـــه بـــه نـــام شـــهدا معطـــر شـــده اســـت، اهمیـــت بســـزایی در معرفـــی فرهنـــگ ایثـــار و شـــهادت در میـــان  برگـــزاری جشـــنواره هایی 
کار  ـــه  ـــوم پزشـــکی تبریـــز، ســـرهنگ پاســـدارعلی قـــادری در آییـــن آغـــاز ب گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه عل ـــه  دانشـــجویان دارد. ب
کـــه جـــان  خـــود را در  گفـــت: مـــا در قبـــال شـــهیدان مســـئول هســـتیم، افـــرادی  اولیـــن جشـــنواره ورزشـــی شـــهدای دانشـــجو در اســـتان 
کار بســـتند شایســـته تحســـین  گذاشـــته و بـــرای دفـــاع از شـــرف و انســـانیت و اســـام و انقـــاب همـــه تـــوان خـــود را بـــه  طبـــق اخـــاص 
کـــرد برگـــزاری ایـــن جشـــنواره مســـیر را  هســـتند. وی بـــا اشـــاره بـــه دســـتاوردهای جشـــنواره  ورزشـــی شـــهدای دانشـــجو ابـــراز امیـــدواری 
کنـــار تحصیـــل علـــم و بـــا  کـــه در  گرفتـــن در مســـیر ایثـــار و شـــهادت خودســـازی می خواهـــد  کـــرد: قـــرار  بـــرای ایجـــاد یـــک باشـــگاه فرهنگـــی و ورزشـــی در بیـــن دانشـــگاه های اســـتان هموارکنـــد. وی اضافـــه 
کشـــور و نظـــام جمهـــوری  کـــرد: ضـــرورت دارد بـــا برگـــزاری ایـــن جشـــنواره عهـــد و پیمـــان دوبـــاره بـــا شـــهدا ببندیـــم و در راه تعالـــی  تهذیـــب نفـــس بـــه دســـت می آیـــد.  ســـرهنگ  پاســـدار قـــادری خاطرنشـــان 
کـــرد. کار  گفتنـــی اســـت؛ اولیـــن جشـــنواره ورزشـــی شـــهدای دانشـــجو در اســـتان بـــه همـــت دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز و بســـیج دانشـــجویی آذربایجان شـــرقی آغـــاز بـــه  گام برداریـــم.   اســـامی ایـــران  

برگزاری جلسه شورای سیاست گزاری 
توسعه و ترویج فرهنگ اسالمی 

گـــزاری توســـعه وترویـــج فرهنـــگ اســـامی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز  جلســـه شـــورای سیاســـت 
گردیـــد.   ایـــن جلســـه بـــه مناســـبت مـــاه مبـــارک رمضـــان و  کنفرانـــس حـــوزه ریاســـت برگـــزار  در ســـالن 
بـــا حضـــور رییـــس دانشـــگاه ،قائـــم مقـــام رییـــس دانشـــگاه ، مســـئول نهـــاد نمایندگـــی مقـــام معظـــم 
ــت  ــوزه ریاسـ کنفرانـــس حـ ــالن  ــل سـ ــن در محـ ــز و معاونیـ ــکی تبریـ ــوم پزشـ ــگاه علـ ــری  دانشـ رهبـ
کام اهلل مجیـــد توســـط فرهـــاد مـــوذن  گردیـــد. درجلســـه فـــوق پـــس از  تـــاوت آیـــات نورانـــی  برگـــزار 
گـــزارش عملکرد ســـال 94 پرداختنـــد . ضمنا  ،مســـئولین کمیتـــه هـــای چهارگانـــه ایـــن شـــورا بـــه ارائـــه 
ـــا حضـــور مســـئولین  ـــارک رمضـــان هفتـــه ای یـــک جلســـه ب ـــد جلســـه شـــورا در مـــاه مب گردی مصـــوب 
ـــردد. گ ـــزار  ـــا برگ ـــه ه ـــا و برنام ـــت ه ـــرد فعالی ـــه عملک ـــت ارائ ـــت جه ـــوزه ریاس ـــل ح ـــا در مح ـــه ه کمیت
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شرکت بیش از یک هزار دانشجو در 
جشنواره ورزشی شهدای دانشجوی استان 

گــزارش خبرنــگار روابــط عمومــی دانشــگاه  بــه 
علــوم پزشــکی تبریــز ، دکتــر محمــد حســین 
صومــی  رییــس دانشــگاه در جمــع خبرنــگاران 
جشــنواره های  برگــزاری  کــرد:  اظهــار 
دانشــجویی بــا یــاد شــهدای دانشــجو، تبلــور 
دانشــگاه ها  در  فرهنگــی  مســئولیت  حــس 
بــوده و در خــور تحســین اســت. وی ادامه داد: 
دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز در ســال های 
المپیادهــای  برگــزاری  دار  عهــده  گذشــته 
اســت  بــوده  کشــوری  دانشــجویی  ورزشــی 
کنگــره بــزرگ  و بــا توجــه بــه ایــن ســابقه در 
شــهدای دانشــجو، اجــرای جشــنواره ورزشــی 
بــه ایــن دانشــگاه محــول شــد. وی بــا بیــان 
بــه  تبریــز  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  اینکــه 
فرصــت  ایــن  از  کثــری  حدا اســتفاده  دنبــال 
گفــت: هماهنگــی جــدی بیــن  طایــی اســت، 
مدیریــت تربیــت بدنی دانشــگاه علوم پزشــکی 
بســیج  و  جشــنواره  اجرایــی  بخــش  تبریــز، 
خصــوص  در  آذربایجان شــرقی   دانشــجویی 
گرفتــه  انجــام  ورزشــی  جشــنواره  برگــزاری 
اســت. وی ادامــه داد: دانشــگاه علــوم پزشــکی 
تبریــز از ایــن رویــداد ورزشــی بــه عنــوان رویــداد 
تــا   می کنــد  اســتفاده  دانشــجویان  ارزشــمند 
جایــگاه شــهدا در میــان دانشــجویان تبییــن 
شــده و ایــن عزیــزان بداننــد در دانشــگاه ها جــا 
گذاشــته اند. رئیــس اولیــن  کســانی  پــای چــه 
ــجوی  ــهدای دانش ــزرگ ش ــی ب ــنواره ورزش جش
کــرد:  خاطرنشــان  آذربایجان شــرقی  اســتان 
بنــا بــر عهدهــای پیشــین خــود بــا شــهدا، ســعی 
کنیــم جشــنواره ای در خــور فرهنــگ شــهدا  مــی 
برگــزار کنیــم تا دانشــجویان نیــز بتوانند در کنار 
ایــن جشــنواره  نشــاط  و  شــور  از   بهره منــدی 

بــرای خودســازی و انگیزه گیــری بهــره بگیرند. 
عبــداهلل شــادی، مســئول بســیج دانشــجویی 
اســتان آذربایجــان شــرقی، نیــز در این نشســت 
شــهدای  بــزرگ  کنگــره  کــرد:  خاطرنشــان 
در  را  خــود  کار  گذشــته  ســال  از  دانشــجو 
اســتان آذربایجان شــرقی شــروع و بــا تشــکیل 
جشــنواره های  اجــرای  پیگیــر  مرکــزی  ســتاد 
علمــی  نشــریات،  هنــری،  ورزشــی،  مختلــف 
و غیــره در دانشــگاه های اســتان اســت.  وی 
بــا اشــاره بــه ضــرورت زنــده نگه داشــتن یــاد 
افــزود:  دانشــگاه ها  در  شــهدا  خاطــره ی  و 
ــداد  ــی از تع ــار دقیق ــه آم ک ــت  ــف اس ــای تاس ج
شــهدای دانشــجوی اســتان آذربایجان شــرقی 
می شــود  بــرآورد  ولــی  نیســت  دســت  در 
در  آذربایجانشــرقی  اســتان  دانشــگاه های 
 300 حــدود  در  مقــدس  دفــاع  ســال   8 طــول 
کشــور تقدیــم  شــهید را در راه اعتــای اســام و 
هــر  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  اســت.  وی   کــرده 
بــزرگ  یــک حرکــت  اســتان متولــی  دانشــگاه 
اســت،  اســتان  دانشــجویان  تمامــی  بــرای 
کــرد: هفــت جشــنواره و 41برنامــه  خاطرنشــان 
ــی  ــگاه متول ــر دانش ــه ه ک ــده  ــی ش ــزرگ طراح ب
یکــی از ایــن برنامه هــا اســت.  مســئول بســیج 
شــرقی،  آذربایجــان  اســتان  دانشــجویی 
جشــنواره های ورزشــی بــه میزبانــی دانشــگاه 
ــر اســامی(،  ــوم پزشــکی، هنر)دانشــگاه هن عل
فرهنگی)پیــام نــور(، علمی)صنعتــی ســهند(، 
قــرآن  مدنــی(،  دانشجویی)شــهید  نشــریات 
فضــای  و  فرهنگیــان(  عترت)دانشــگاه  و 
کاربــردی(  مجــازی و رسانه)دانشــگاه علمــی 
را از جملــه هفــت جشــنواره بــزرگ دانشــجویی 
اســتان برشــمرد. شــادی بــا بیــان اینکــه هــر 

دانشــجو بایــد از بــرکات شــهدای دانشــجو بــه 
بهانـــــــــــه برگــــــــــــزاری جشـــــــــــــــنواره ورزشــی 
گفــت: ایجــاد  دانشــجویان بهــره منــد شــود، 
باشــگاه فرهنگــی ورزشــی شــهدای دانشــجوی 
اســتان آذربایجــان شــرقی نیــز از دیگــر اهــداف 
ضمنــی برگــزاری ایــن جشــنواره اســت. دبیــر 
ورزشــی  اســتانی  جشــنواره  اولیــن  اجرایــی 
"شــهدای دانشــجو" نیــز در ایــن نشســت اظهــار 
اســت  اســتانی  جشــنواره ها  برگــزاری  کــرد: 
تحــت  جشــنواره  مســئول  اســتان،  هــر  در  و 
دانشــگاه های  از  یکــی  اســتانداری ها  نظــر 
علیرضــا  دکتــر  می باشــد.  علــوم  وزارت  مــادر 
علــوم  دانشــگاه  کــرد:  خاطرنشــان  ج الهــی  فر
جشــنواره  برگــزاری  مســئول  تبریــز  پزشــکی 
دیگــر  و  می باشــد  دانشــجویی  ورزشــی 
بخش هــای  مســئولیت  نیــز  دانشــگاه ها 
گرفتنــد.  مختلــف ایــن جشــنواره را بــر عهــده 

وی بــا اشــاره بــه رشــته های مختلــف جشــنواره 
گفــت: دانشــجویان در هفــت رشــته   ورزشــی 
بدمینتــون،  میــز،  روی  تنیــس  تیرانــدازی، 
والیبــال،  فوتســال،  جســمانی،  آمادگــی 
رقابــت  بــه  روز  ده  مــدت  بــه  بســکتبال  
اولیــن جشــنواره  اجرایــی  دبیــر  می پردازنــد.  
کیــد  تا دانشــجو"  "شــهدای  ورزشــی  اســتانی 
کــرد: ایــن جشــنواره 15 تــا 22 اردیبهشــت در 
دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز برگــزار می شــود.  
ســالن های  در  مســابقات  گفــت:  وی 
ســالن  و  بهمــن   29 شــهریار،  کوثــر،  تختــی، 
تیرانــدازی دانشــگاه برگــزار خواهنــد شــد. وی 
روز  جشــنواره  ایــن  افتتاحیــه  مراســم  گفــت: 
چهارشــنبه، 15 اردیبهشــت برگــزار و رقابتهــا 
دوره  بــه  توجــه  بــا  و  آغــاز  جمعــه  روز  از  نیــز  
ــی برخــی رشــته هــای هم چــون  رقابتــی طوالن

می یایــد. ادامــه  روز  ده  تــا  فوتســال 

دکتر صومی در جشنواره ورزشی دانشجویان:
برگزاری جشنواره هایی با یاد شهدا، دانشگاه  را عطرآگین می کند

 بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز ، دکتــر محمــد حســین صومــی در آییــن آغاز به کار جشــنواره ورزشــی شــهدای 
دانشــجو  در دانشــگاه های اســتان بــا اعــام ایــن مطلــب بــر ضــرورت برگــزاری جشــنواره های علمــی، ورزشــی و فرهنگــی بــه نــام و یــاد 
کــرد: همراهــی دانشــگاه های اســتان و حــوزه بســیج دانشــجویی یکــی از دســتاوردهای  کــرد. وی اضافــه  کیــد  شــهدا در دانشــگاه ها تا
نظــام مقــدس جمهــوری اســامی ایــران در بخــش آمــوزش عالــی مــی باشــد و امیدواریــم ایــن همکاری هــا تــداوم یابــد. وی خاطرنشــان 
کــه بــا اســتفاده از برنامــه هــای ورزشــی و فرهنگــی، فرهنــگ ایثــار و شــهادت را در میان  دانشــگاه یان تبیین  کــرد: بــه دنبــال آن هســتیم 
کنــون داریــم مرهــون خــون شهداســت و بایــد فرهنــگ  کــه ا کــه امنیــت و آرامشــی  کنیــم.  دکتــر صومــی افــزود: دانشــجویان بایــد بداننــد 
کــه اســام و انقــاب بــه آنهــا  گســترش یافتــه و در پنــاه ایــن ارزش هــا جوانانــی تربیــت شــوند  شــهدا و ســبک زندگــی آنهــا در دانشــگاه هــا 
گفــت: خودمراقبتــی  ببالــد.  وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود ورزش و تندرســتی را یکــی از رکن هــای خودمراقبتــی دانســت و 
کــه در بیــن این  کــه توســط خــود فــرد اعمــال می شــود   مجموعــه اقدامــات هدفــدار در جهــت صیانــت از ســامت روحــی و جســمی اســت 
اقدامــات انجــام حرکت هــای ورزشــی  نقــش بــارزی در تعییــن ســامت دارد. فتنــی اســت؛ اولین جشــنواره ورزشــی شــهدای دانشــجو در 

کــرد. کار  اســتان بــه همــت دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات درمانــی تبریــز و بســیج دانشــجویی آذربایجان شــرقی آغــاز بــه 

ــزرگ ورزشــی شــهدای دانشــجو  گفــت: اولیــن جشــنواره ب ــوم پزشــکی تبریــز  رئیــس دانشــگاه عل
ویــژه دانشــجویان دانشــگاه های اســتان در دو بخــش دختــران و پســران برگــزار می شــود. 
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تجلیل از قهرمانان و مقام آوران ورزشی دانشجویان 
دانشگاه علوم پزشکی تبریز

گــزارش روابــط عمومــی معاونــت دانشــجویی و فرهنگــی، مراســم تجلیــل از قهرمانــان و مقــام  بــه 
کشــوری، اســتانی و هفتــه  آوران ورزشــی دانشــجویان دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز در مســابقات 
گردیــد. در  کثیــری از دانشــجویان پرشــور و مســئولین دانشــگاهی برگــزار  خوابگاههــا بــا حضــور جمــع 
ایــن مراســم پــس از تــاوت کام ا... مجیــد و ســرود جمهــوری اســامی ، دکتــر محمــد آقــازاده معــاون 
گانه به اهمیــت ورزش  دانشــجویی و دکتــر بهــرام جمالــی مدیــر تربیــت بدنــی طی ســخنرانیهای جدا
دانشــجویی اشــاره و ضمــن تشــریح برنامــه هــای آتــی بــه توجــه ویــژه رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی 
تبریــز بــه مســئله ورزش و شــور و نشــاط دانشــجویی اذعــان داشــتند. در ادامــه برنامه پــس از برگزاری 
مســابقه ورزشــی مهیــج، نمایــش طنــزی زیبــا توســط دانشــجویان اجــرا شــد . در پایــان بــا تقدیــم لــوح 
تقدیــر توســط مســئولین دانشــگاهی، از قهرمانــان و مقــام آوران ورزشــی دانشــجویان در مســابقات 
کشــوری، اســتانی و هفتــه خوابگاههــا و همچنیــن مربیــان و سرپرســتان تیمهــا تجلیل بــه عمل آمد.

برگزاری جشن میالد امام زمان)عج( در دانشگاه علوم پزشکی تبریز
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز جشن میاد امام زمان)عج( را در تاالر شهید شایان مهر دانشکده علوم پزشکی با حضور مسئولین این دانشگاه جشن گرفتند.  به گزارش روابط عمومی دانشگاه 
علوم پزشکی تبریز ، جشن میاد امام مهدی صاحب الزمان)عج( در تاالر شهید شایان مهر دانشکده پزشکی تبریز با حضوردکترآقازاده معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه ، حاج مهدی خادم آذریان، 
مـداح اهـل بیـت عصمـت و طهـارت، حجت االسـام شـهاب مـرادی و دانشـجویان برگـزار شـد.  ایـن مراسـم با تـاوت آیاتی چنـد از کام اهلل مجید آغاز شـد، و با مدیحه سـرایی مداح اهل بیـت)ع( حاج مهدی 
خادم آذریان پایان یافت یافت. حجت االسام  شهاب مرادی، استاد حوزه و دانشگاه ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و فرخنده میاد امام عصر مهدی موعود)عج( به لزوم انتظار واقعی برای آن حضرت اشاره 
کرد و گفت: مردم از زمان خافت امیرالمومنین حضرت علی)ع( تا زمان قیام حضرت أباعبداهلل الحسین)ع( به مدت 20 سال در انتظار امام عصر خود بودند و امامان خود را دوست می داشتند، اما شناخت 
واقعی از امام عصر خود نداشتند.  وی افزود: مردم کوفه 20هزار نامه به سوی امام خود گسیل داشتند اما هنگامی که امام از آنها یاری طلبیدند تنها تعداد اندکی دعوت ایشان را لبیک گفتند.  حجت االسام 
مرادی این اقدام را نشـان از عدم شـناخت واقعی از امام عصر دانسـت و عنوان کرد: منتظر واقعی کسـی اسـت که هر لحظه آماده برای یاری امام خویش در راه نصرتش باشـد و جان و مال خویش را در راه 
که  کردن تسلیحات مناسب هر عصر برای یاری و نصرت امام غائب است  کند.  وی ادامه داد: یکی دیگر از شاخصه های منتظران فرج قائم آل محمد)ص(، کسب آمادگی های نظامی و مهیا  وی نثار 
متناسـب با همان عصر می باشـد. که در ایام گذشـته قرار دادن شمشـیر در محل کسـب و پیشـه نشـان از آمادگی فرد برای حضور در رکاب امام عصر)عج( بود.  حجت االسـام مرادی، همچنین به ضرورت 
امربه معروف و نهی از منکر به عنوان یکی از موارد ضروری در عصر غیبت اشـاره کرد و گفت: جامعه اسـامی باید همواره در راه اصاح و تعالی خود بکوشـد و هر فرد منتظر باید در برابر آحاد جامعه اسـامی 
احسـاس مسـئولیت کرده، در راه اصاح و سـاختن افراد تاش نماید، تا جامعه و افراد آن آماده پذیرش حکومت جهانی حضرت مهدی )عج( شـوند.  این مدرس حوزه و دانشـگاه خاطرنشـان کرد: یکی از 
مهم تریـن مـوارد بـرای یـک فـرد شـیعه در برابـر امـام عصـر خـود، احسـاس دلدادگـی، شـیدایی، محبت و دوسـت داشـتن اوسـت و این مورد بی گمان از برجسـته ترین آثار معرفـت امام، و محبت بـه آن وجود 
مقدس اسـت. حال به هر میزان این شـناخت بیشـتر باشـد، محبت نیز بیشـتر خواهد بود، و هر قدر محبت به امام عصر بیشـتر باشـد، نشـان از تقّرب به ذات اقدس الهی اسـت و این واالترین کمال اسـت.
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برگزاری جشنواره غذای سالم به مناسبت هفته سالمت
گــزارش روابــط عمومــی معاونــت دانشــجویی و فرهنگــی دانشــگاه، ســومین جشــنواره غــذای ســالم؛ بــا هــدف  بــه 
کاهــش مصــرف نمــک، روغــن، قنــد و شــکر بــا حضــور پرشــور تیمهــای دانشــجویی دختــر و پســر در ســلف مرکــزی 
ــا تهیــه غــذا، دســر و نوشــیدنیهای  ــد. در ایــن جشــنواره دانشــجویان ب گردی ــزار  ــز برگ ــوم پزشــکی تبری دانشــگاه عل
ــا ســوم خواهــران و  ــه تیــم هــای اول ت ــا اعــام تیــم داوری ب ــان ب کــه در پای ــا هــم پرداختنــد  ــه رقابــت ب مختلــف ب

گردیــد.  ــرادران جوایــزی اهــداء  ب

خواهران:
گروه اول )هنر هشتم(:

زهرا علیزاده- زهرا اسدی- فاطمه مرادزاده- راضیه 
کریم زاده

گروه دوم ) مزه(: 
مینا آسیایی - فاطمه خدایی-سیما اقایی-زهرا 

نوروزی
گروه سوم )اوتای(:

غامی-فائزه ارجوند-مینا صاحی-نسرین رفیعی

برادران:
رتبه اول )امید(:

ــو -ابوبکــر   محمدجــواد میرزایــی- میرحســین ســیدولی ل
شــکارچی و جــال شــادمان نیــا

رتبه دوم )دامول(: 
کامیــار مولــودى و  حســین اســفندیارى- بهــزاد یوســفی 

مســعود مدرســی
رتبه سوم )منتظران(: 

کرامت احمدى - علی رسولی- علی شاهوتی رضا شهبازى

گزارشی از غرفه ی اقتصاد مقاومتی 
بسیج دانشجویی دانشگاه در مصلی 

امام خمینی تبریز
کانــون زنــان و خانــواده بســیج دانشــجویی  ایــن غرفــه بــه همــت 
مدیریــت  همــکاری  بــا  و  تبریــز  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه 
امورفرهنگــی دانشــگاه و مدیریــت مصــای امــام خمینــی )ره(  در 
تاریــخ 14 خــرداد ، در 4 بخــش در محــل ورودی خواهران مصلی 
بــزرگ امــام خمینــی تبریزبرگــزار شــد. ایــن غرفــه بــا محوریــت 
گفتمــان ســازی عمومــی  نقــش ویــژه زنــان در اقتصــاد و بــا هــدف 
معظــم  مقــام  مهــم  مطالبــات  از  یکــی  کــه  مقاومتــی  اقتصــاد 

رهبــری می باشــد، بــه اجــرا در امــد.
گردید : غرفه ها در بخش های زیر دایر 

گاهی عمومی در حیطه اقتصاد مقاومتی   1.ارزیابی و  نظر سنجی آ
2.عرضه نشریه و گفتگوی چهره به چهره 

  3.مسابقه  فرهنگی 
4. بخش خدمات پزشکی 

نشــریه ی''نیاس ''، تکمیل کننده گفتگوی عوامل غرفه ، معرف 
کاالهــای ایرانــی و نــام و برنــد برخی از کاالها بود ، همچنین بخشــی 
از نشــریه تجربــه ی یــک خانــواده از خریــد جهیزیــه ایرانــی ، تبعــات 
بــی توجهــی بــه تولیــد داخــل و مــوارد دیگــر از ایــن قبیل را شــامل می 
شــد. مســابقه بــا هدف مطالعه اینفوگرافی هایــی در بــاره ی اقتصاد 
مقاومتــی و نقــش زنــان در آن کــه بــه صــورت بنــر و اســتند در معرض 
دیــد نمازگــزاران جهــت پاســخ بــه ســواالت مســابقه  قــرار گرفتــه شــده 
کــه بــا اســتقبال   بــود ، بــا قرعــه کشــی  جوایــز نقــدی بــه اجــرا در امــد 
پرشور مخاطبان رو به رو شد. تیم پزشکی متشکل از دانشجویان 
پزشکی در کنار غرفه های گفتمان و مسابقه ، با هدف پیشگیری 
گاهــی از بیمــاری هــا ، بــه ارایــه ی خدمــات و مشــاوره و غربالگــری  و ا

فشــارخون، قنــد خــون و... پرداختند.
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گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه  انتخــاب آقــای دکتــر پزشــکیان بــه عنــوان نایــب رییــس اول مجلــس شــورای اســامی پتانســیل خوبــی بــرای منطقــه و دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز مــی باشــد. بــه 
کــز آموزشــی و درمانــی و بیمارســتانهای دانشــگاه علــوم پزشــکی  علــوم پزشــکی تبریــز دکتــر صومــی رییــس دانشــگاه در همایــش دو روزه روســای شــبکه هــای بهداشــت و درمــان و روســا و مدیــران  مرا
تبریــز ضمــن ابــراز خرســندی از انتخــاب دکتــر پزشــکیان بــه عنــوان نایــب رییــس اول مجلــس شــورای اســامی و تبریــک بــه ایشــان ، انتخــاب وی را پتانســیل خوبــی بــرای دانشــگاه و منطقــه دانســته 
گفتنــی اســت : ایــن همایــش دو روزه بــه منظــور تبییــن  و بــا اشــاره بــه ارزشــهای نماینــدگان اســتان ، همــه نماینــدگان اســتان بــه ویــژه دکتــر پزشــکیان را از حامیــان دانشــگاه و جامعــه علمــی دانســت. 
کار خــود ادامــه خواهــد داد. برگــزار  کارنمــوده و تــا 13 خــرداد بــه  سیاســتهای جدیــد معاونــت هــای دانشــگاه و بررســی عملکــرد واحدهــای تابعــه امــروز در ســالن اجتماعــات مرکــز مطالعــات آغــاز بــه 

کننــده ایــن همایــش معاونــت توســعه مدیریــت و منابــع دانشــگاه می باشــد .  

رییس دانشگاه علوم پزشکی تبریز :

انتخاب دکتر پزشکیان به عنوان نایب رییس اول مجلس 
پتانسیلی عالی برای دانشگاه علوم پزشکی تبریز

تاریخ تولد: 1333 / محل تولد: مهاباد / فارغ التحصیل از: دانشگاه علوم پزشکی تبریز، 1364
ــوم پزشــکی تبریــز، 1367، فــوق تخصصجراحــی قلــب  ــورد جراحــی عمومــی دانشــگاه عل تخصــص: ب
گواهــی مدیریــت  کــز بهداشــتی از تایلنــد،  گواهــی مدیریــت مرا دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران، )1372(؛ 
گواهــی مدیریــت برنامه ریــزی و سیاســت گذاری  برنامه ریــزی مؤثــر )ســازمان جهانــی بهداشــت( از مصــر؛ 
کشــورهای درحــال توســعه از دانشــکده  گواهــی مدیریــت ســامت در  و اقتصــاد ســامت از انگلســتان؛ 

گواهــی آمــوزش پزشــکی از اســکاتلند بهداشــت دانشــگاه هــاروارد امریــکا؛ 
گــروه جراحــی قلــب دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز وزیــر بهداشــت ، نماینــده مجلــس  ســمت ها: دانشــیار 

شــورای اســامی، نایــب رئیــس مجلــس یازدهــم
ســوابق: رئیــس بیمارســتان شــهید مدنــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز )1372(؛ رئیــس دانشــگاه علوم 
پزشــکی تبریــز )1372 _ 1378(؛ معــاون درمــان وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی )1378 
ــکو  ــز، اس ــردم تبری ــده م ــکی )1379 - 1383(، نماین ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم ــر بهداش - 1379(؛ وزی
کنــون(؛ تأســیس بیــش از 500 خانــه بهداشــت و 50  و آذرشــهر در مجلــس شــورای اســامی )1385 تا
مرکــز بهداشــت در آذربایجــان شــرقی؛ تأســیس سیســتم یکپارچــه ارجــاع ســامت در شــهر تبریــز، تأســیس 

پزشــك خانــواده و سیســتم ارجــاع و بیمــه روســتایی در ایــران
انتشارات: 20 مقاله در نشریات فارسی و 7 مقاله در نشریات بین المللی

       بیوگرافی مختصر دکتر مسعود پزشکیان
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کافه خبر مدیریت فرهنگی دانشگاه راه اندازی شد
کافــه خبــر بــا هــدف  کانــال تلگرامــی مدیریــت فرهنگــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز بــا عنــوان 

اطــاع رســانی جدیــد تریــن و بروزتریــن اخبــار فرهنگــی وهنــری دانشــگاه راه انــدازی شــد.
جهــت اطــاع ازآخریــن اخبــار و اطاعــات فرهنگــی و هنــری دانشــگاه )اردوهــا ، مراســم ، 
کافــه خبــر مدیریــت فرهنگــی  جشــنواره ها ، همایــش هــا ، نشــریات ، مســابقات و ... ( بــه 

بپیوندیــد. دانشــگاه 

https://telegram.me/coffeekhabar

کمک های اندک همدیگر درکنار هم توانست کارهای بزرگی را 
به ثمر رساند

خیریــه  کانــون  دانشــگاه،  فرهنگــی  و  دانشــجویی  معاونــت  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ــود  ــار 95 نم ح به ــر ــزاری ط ــه برگ ــدام ب ــز اق ــکی تبری ــوم پزش ــگاه عل ــبز دانش ــجویی چترس دانش
ــان و دانشــجویان دانشــگاه توانســت  کارکن کمــک  ــا  ــر ســبز ب ــه چت ــون خیری کان ح  .در ایــن طــر
کارهــای انجــام  قســمتی از مشــکات و نیازهــای ضــروری افــراد نیازمنــد را برطــرف نماید.نمونــه 

ح ذیــل مــی باشــد: ــه شــر ــون ب کان یافتــه توســط ایــن 
تهیه 2 تخته فرش برای جهیزیه یک نوعروس به ارزش565هزار تومان	 
کــه از ایــن راه امــرار معــاش میکردنــد بــه ارزش 	  کمــک هزینــه عمــل چشــم پیرمــرد قالــی بــاف 

300 هــزار تومــان
کردن بدهی یک خانواده 	  700هزار تومان وام قرض الحسنه جهت برطرف 
250هزار تومان وام قرض الحسنه کمک هزینه اشتغال زایی برای پدر یک خانواده	 
کمک عیدانه به دانشجویان نیازمند به ارزش 800هزار تومان	 
کمک هزینه تهیه فرش برای جهیزیه نوعروس به ارزش 200هزار تومان	 
کنســر اســتخوان بــه 	  ــوار مبتــا بــه  کمــک بــه هزینــه جراحــی و درمــان جــوان سرپرســت خان

ارزش 630 هــزار تومــان
کمک هزینه تهیه وسایل آشپزخانه و یخچال خانواده نیازمند به ارزش650هزار تومان	 
کــی بــرای 3خانــواده 	  کمــک هزینــه تهیــه وســایل ظــروف اولیــه زندگــی و امــرار معــاش و خورا

بــه ارزش400هــزار تومــان
گیــری از   کانــون خیریــه چتــر ســبز در شــب هــای مــاه مبــارک رمضــان بــا الگــو  الزم بــه ذکــر اســت 
ح ســحاب رحمــت »تامیــن آذوقــه هــای ضــروری خانواده هــای نیازمنــد«  حضــرت علــی )ع( طــر

کنــد. را برگــزار مــی 

کانون دانشجویی "ماهد" به جمع کانونهای 
دانشجویی دانشگاه پیوست

گــزارش روابــط عمومــی معاونــت دانشــجویی و فرهنگــی دانشــگاه،  بــه 
کانــون ســبک زندگــی ایرانی،اســامی ماهد،بــا دریافــت مجــوز از شــورای 
فرهنگی،بــه جمــع کانونهــای دانشــجویی دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز 
بــا اســتعداد  کانــون متشــکل از دانشــجویان خــاق و  پیوســت. ایــن 
کــه طرحهــا و برنامــه  دانشــکده پرســتاری و مامایــی دانشــگاه مــی باشــد، 
کانــون  هــای بســیار متفــاوت و متنوعــی را بــرای اجــرا در نظــر دارنــد. 
کانــون موســیقی "هــم  ســبک زندگــی ایرانــی، اســامی " ماهــد" بعــد از 
آوا"،دومیــن کانــون دانشــجویی اســت کــه در ســال جدیــد مجــوز فعالیت 
کــه دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز،  کنــد. الزم بــه ذکــر اســت  دریافــت مــی 
کانــون دانشــجویی فعــال را در بیــن  دانشــگاه هــای علــوم  بیشــترین 

کشــور بــه خــود اختصــاص داده اســت. پزشــکی 
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برگزاری کارگاههای دانشجویی _ کارمندی به 
مناسبت هفته خوابگاهها در دانشگاه 

گــزارش روابــط عمومــی معاونــت دانشــجویی و فرهنگــی دانشــگاه، بــه مناســبت هفتــه خوابگاههــا  بــه 
کارمنــدی توســط همــکاران اداره مشــاوره و ســامت  کارگاههــای آموزشــی و نشســت دانشــجوئی _ 
ح تعــداد 20 نفــر دانشــجو و 16 نفــر از  گردیــد. در ایــن طــر روان در خوابگاههــای دانشــجوئی برگــزار 
کارگاههــا توســط آقــای شــجاع و خانــم شــریفی از مشــاورین  همــکاران خوابگاهــی شــرکت داشــتند. ایــن 
کارگاه پیشــگیری از اعتیــاد بــرای دانشــجویان بــا  گردیــد. همچنیــن  اداره مشــاوره و ســامت روان اجــرا 
کادر مشــاوره اداره ســامت روان وهمچنیــن مهــارت مصاحبــه تشــخیصی بــرای  هــدف تــوان افزایــی 

گردیــد= همــکاران مشــاور در اداره مشــاوره و ســامت روان برگــزار 

برگزاری مجمع کانونهای فیلم و عکس دانشگاههای علوم پزشکی کشور در تبریز
کانونهــای فیلــم و عکــس دانشــگاههای علــوم  گــزارش روابــط عمومــی معاونــت دانشــجویی و فرهنگــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز، مدیریــت امــور فرهنگــی دانشــگاه میزبــان مجمــع دبیــران  بــه 
کارگاه تخصصــی فیلــم و عکــس بــا حضور  کانونهــای فیلــم و عکــس دانشــگاهها و ســخنرانی دکتــر عامــه مدیــر کل امــور فرهنگــی وزارت بهداشــت و  پزشــکی کشــور بــود. ایــن مجمــع بــا حضــور دبیــران 
کانــون عکــس و رســانه دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز، بــه عنــوان دبیــر  گــروه " هــم آوا " ، محمــد مهــدی جلیلی،دانشــجو و دبیــر  اســتاد اشــرفی برگــزار شــد. در ادامــه پــس از اجــرای موســیقی توســط 

کشــور انتخــاب شــد. بازدیــد از محلهــای دیدنــی تبریــز از دیگــر برنامــه هــای ایــن مجمــع بــود.  کانونهــای فیلــم و عکــس  مجمــع تخصصــی 

روز دوم گردهمایی روسای شبکه های بهداشت و درمان و روسا و مدیران مراکز آموزشی و درمانی 
و بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تبریز  با حضور مسئولین دانشگاه

کارشناسی در ستاد خبر  در ابتدا، دکتر دینوری معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه به تشریح برنامه تنظیم شده پرداخته و در مورد پرداخت مبتنی بر عملکرد و برنامه قاصدک از تشکیل تیم 
کز را خواستار شده و بیمارستان شهید  کز در این حوزه ، اجرای دقیق و صحیح این برنامه با هماهنگی معاونت های توسعه مدیریت و درمان توسط مرا داد و با اشاره به هزینه ی بسیار باالی مرا
مدنــی را بــه عنــوان پایلــوت ایــن برنامــه اعــام نمــود. در ادامــه پانــل درآمد،بیمــه و عامــل ســوم بــا حضور دکتر مقدســی پور رییس اســناد پزشــکی تامیــن اجتماعی،دکتر جــودی نماینده بیمه ســامت، 
گردید. نجفی در شروع پانل به ارائه مطالب خود در محدوده به روز رسانی اسناد و برنحوه استفاده از برنامه احراز هویت  کارکن نماینده بانک رفاه و دکتر تقی زاده به ریاست دکتر دینوری تشکیل 
ح  کز پرداخت . در ادامه دکتر فانوســی مدیر امور مالی دانشــگاه به نحوه تعامل بیمه تامین اجتماعی و بانک رفاه و دانشــگاه پرداخت .بعد از آن حضار ســواالت خود را مطر بیمه ســامت توســط مرا
کار خود پایان خواهد داد . گردید و در ساعت 18 روز 13 خرداد به  گردهمایی روزهای 12 و 13 خرداد در سالن اجتماعات مرکز مطالعات برگزار  گفتنی است : این  کرده و پاسخ های الزم داده شد. 
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مرحله نهایی مسابقه بزرگ مشاعره در دانشگاه  برگزار شد
ــی  ــط عموم ــزارش رواب گ ــه  ــد. ب ــزار ش ــماعیل آذر" برگ ــر اس ــتاد دکت ــا داوری "اس ــجویان و ب ــری از دانش کثی ــع  ــور جم ــا حض ــز ب ــکی تبری ــوم  پزش ــگاه عل ــاعره در دانش ــزرگ مش ــابقه ب ــی مس ــه نهای مرحل
دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز، دکتراســماعیل آذر، اســتاد ادبیــات فارســی، در مرحلــه نهایــی مســابقه بــزرگ مشــاعره ، بــا اشــاره بــه اینکــه دانشــجویان حاضــر در ایــن برنامــه میــوه ی قشــنگ ترین 
گیــری ایــن زبــان شــیرین هســتم. وی بــا بیــان اینکــه  کســی بــه زبــان آذری صحبــت می کنــد، بــه او حســادت مــی ورزم، و در تــاش بــرای یــاد  کــه می بینــم  کــرد: وقتــی  کشــور هســتند، ابــراز  شــهر 
کــه تبریزی هــا محبت شــان چیــز دیگــری اســت.  کنــم بــا هیجــان خاصــی می آیــم؛ چرا کــه می خواهــم بــه شــهر تبریــز ســفر  کــرد: هــر بــار  کنــم، اظهــار  آرزو دارم روزی بــه زبــان آذری صحبــت 
ــا  ــا ب ــم ت ــت داری ــن درخواس ــود و همچنی ــزار ش ــگاه برگ ــن دانش ــی در ای ــن برنامه های ــا چنی ــد ت کرده ان ــم  ــرایط را فراه ــه ش ــت اینک ــه عل ــتیم ب ــکی هس ــگاه علوم پزش ــس دانش ــدردان رئی ــت: ق گف وی 
ــابقه  ــزارش؛ مس گ ــن  ــاس ای ــر اس ــد. ب ــد ش ــل خواه ــه ی آن را متقب ــام هزین ــک تم ــدون ش ــز ب ــگان نی ــی نخب ــاد مل ــد و بنی کنن ــی  ــز را تلوزیون ــاعره در تبری ــه، مش ــای مربوط ــا نهاده ــاط ب ــراری ارتب برق
ــروه  گ ــه نهایــی ایــن مســابقه در چهــار  ــه ی نهایــی رســیده اند؛ مرحل ــه مرحل کننــدگان ب کــه 16 نفــر از شــرکت  ــزار شــد  ــا 29 شــرکت کننده برگ ــه "تعییــن ســطح و نهایی"ب ــزرگ مشــاعره در دو مرحل ب
گروه هــا، ســپیده هرزندجدیــدی مقــام اول، ســولماز عظیــم زاده و ســحر برزگــر نفــرات دوم و ســارا حاجی ســلمانی نیــز بــه عنــوان نفــر ســوم انتخــاب شــدند. چهــار نفــره برگــزار شــد و از بیــن ایــن 
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اســتاد  جالــی،  برزگــر  محمــد  پروفســور  ســخنرانی  بــا  کریــم  قــرآن  علمــی  اعجــاز  همایــش 
تئاتــر دانشــکده  آمفــی  تبریــز در  کولــوژی دانشــکده داروســازی دانشــگاه علــوم پزشــکی  فارما
گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم  داروســازی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز برگــزار شــد. بــه 
کریــم،  پزشــکی تبریــز عصــر روز سه شــنبه، 28 اردیبهشــت ماه، در همایــش اعجــاز علمــی قــرآن 
پروفســور محمــد برزگــر جالــی، جــزء یــک درصــد دانشــمندان برتــر پــر اســتناد دنیــا، بــا بیــان اینکــه 
کــه در  گفــت: اعجــاز مخصــوص پیامبــران بــوده  اعجــاز از نظــر لغــوی بــه عجــز در آوردن اســت، 
گرفته انــد.  وی افــزود: قــرآن یــك معجــزه ادبــی اســت بــه  جهــت اثبــات نبــوت خــود از آن بهــره 
کامــل اســت و  کــه فصیــح بــودن آن در حــد اعــای فصاحــت و بلیــغ و رســا بــودن آن نیــز  طــوری 
کلمــه می توانــد چندیــن تفســیر و معنــا داشــته باشــد. برزگــر جالــی یــادآور شــد: 1400 ســال  یــک 
گذشــت قرن هــا، بشــر  کنــون بعــد از  کــرم)ص( نــازل شــده اســت، و ا کریــم بــر پیامبــر ا پیــش قــرآن 
کریــم دســت بیابــد. وی بــا اشــاره  کوشــش توانســته فقــط بــه قســمتی از اعجــاز قــرآن  بــا تــاش و 
کــرد: فصاحــت و باغــت، بیــان معــارف  بــه اینکــه در قــرآن اعجــاز فراوانــی نهفتــه اســت، تصریــح 
الهــی، بیــان تاریــخ وضــع قوانیــن، شــیرینی و جذبــه خــاص بــا روحانیــت آن، خبرهــای غیبــی از 
گذشــته و آینــده، اعجــاز علمــی قــرآن و اســتقامت قــرآن از جملــه دیدگاه هایــی بــرای اعجــاز قــرآن 

کرامــات امامــان  کریــم هســتند.  اســتاد دانشــکده داروســازی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز بــه 
کار  ــر  گ ــده اند و ا ــد ش ــی بهره من ــات اله کرام ــز از  ــان نی ــد: امام ــادآور ش ــرد و ی ک ــاره  ــوم)ع( اش معص
کــرد: آیاتــی  کرامــات بــوده اســت. وی اظهــار  خارق العــاده ای انجــام داده انــد همــه در ســایه ایــن 
کــه مــدت زمــان چرخــش زمیــن بــه دور خــودش  کریــم مبنــی بــر حرکــت زمیــن وجــود دارد  در قــرآن 
و بــه دور خورشــید در آیــات مختلــف اشــاره شــده اســت. برزگرجالــی همچنیــن ادامــه داد: آیاتــی 
کوه هــا  کــره زمیــن و تشــکیل  در مــورد حرکــت وضعــی و انتقالــی زمیــن، حرکــت الیــه ضخیــم 
ــم اســت. ایــن اســتاد دانشــگاه ضمــن  کری ــرآن  ــه همگــی نشــان از اعجــاز علمــی ق ک وجــود دارد 
گفــت: جوانــان بــه دو دســته جوانــان معمولــی و جوانــان ممتــاز تقســیم  گرامیداشــت روز جــوان، 
کــه بــا تــاش و پیشــرفت در زمینــه تکنولــوژی  کــه جوانــان ممتــاز همان هایــی هســتند  شــده اند 
کلمــات جــوان را بــه  هســته ای، آرزوی 70ســاله ایــران اســامی را بــرآورده ســاختند. وی تــک تــک 
کــه بــا  گفــت: مفهــوم جــوان ممتــاز ایــن اســت  کــرد و  جوینــده، ورجاونــد، آزاده و نواندیــش تعبیــر 
شایســتگی هــر چــه تمــام پیشــرو در تمامــی فعالیت هــای علمــی و اجتماعــی و فرهنگــی هســتند. 
ج بــه اجــرای برنامــه بــه مناســبت روز جــوان  گــروه تواشــیح معــار یــادآور می شــود در ایــن همایــش، 
گرفتنــد. پرداختنــد و پــس از آن دانشــجویان بــا پروفســور محمــد برزگــر جالــی عکــس یــادگاری 

برگزاری همایش
 اعجاز علمی قرآن کریم در 
دانشگاه

نشست مدیران 
دانشجویی 

دانشگاههای 
علوم پزشکی کشور 

برگزارشد 

کــه بــا حضــور دکتــر محمــد آقــازاده معــاون دانشــجویی و فرهنگــی و مهنــدس غامعلــی دهقانــی مدیــر امــور  گــزارش روابــط عمومــی معاونــت دانشــجویی و فرهنگــی، در ایــن نشســت یــک روزه  بــه 
کلــی، راهبردهــای اساســی و اهــداف کان ایــن اداره کل ســخنرانی  گــرگان برگــزار شــد، مدیــرکل امــور دانشــجویی وزارت دکتــر نــژاد جــواد دربــاره سیاســت های  دانشــجویی  در دانشــگاه علــوم پزشــکی 
ــه بحــث و بررســی  ــم حــوزه رفاهــی ب ــه، شــورای صنفــی، هفتــه خوابگاه هــا و تقوی ــار ســنجی خوابگاه هــا، تغذی کارگروه هــای اعتب ــران امــور دانشــجویی دانشــگاهها در  ــرد.در ایــن نشســت ، مدی ک
ح شــد و حاضــران بــه اعــام نظــر دربــاره  کارگــروه اعتبــار ســنجی خوابگاه هــا محورهــای رتبــه بنــدی، معیارهــای رتبــه بنــدی و شــاخص های رتبــه بنــدی مطــر آئین نامه هــای مربوطــه پرداخــت. در 
کارگــروه تقویــم حــوزه رفاهــی مباحثــی از جملــه صنــدوق رفــاه دانشــجویی، حمایــت از دانشــجویان بــی بضاعــت، زمانبنــدی عقــد قراردادهــا و واقعــی و اجرایــی کردن  شــیوه رتبــه بنــدی پرداختنــد. در 
ع منوهای  کارگــروه تغذیــه نیــز، مدیــران حاضر در نشســت به مقایســه وضعیت ســلف ســرویس ها، نحوه توزیــع غذا و وضعیت تنــو ســرانه دانشــجویی دانشــگاه ها مــورد بحــث و گفتگــو قــرار گرفــت. در 
غذایی در وعده ناهار و شــام در 39 دانشــگاه از دانشــگاه های علوم پزشــکی کشــور پرداختند. در ادامه این نشســت، جلســه مدیران دانشــجویی، معاونین فرهنگی و دانشــجویی و دبیران شوراهای 
گلســتان قرائــت شــد. کشــور توســط زاهــد مدیــر دانشــجویی دانشــگاه علــوم پزشــکی  صنفــی نیــز برگــزار شــد. در پایــان نیــز بیانیــه پایانــی نشســت مدیــران دانشــجویی دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی 

برگزاری کارگاه های آموزشی تخصصی توسط  اداره مشاوره دانشجویی دانشگاه 
گــزارش روابــط عمومــی معاونــت دانشــجویی وفرهنگــی دانشــگاه،  در جهــت ارتقــاء توانمندیهــای همــکاران مشــاور و روانشــناس دانشــگاه، اداره مشــاوره و ســامت روان دانشــجوئی اقــدام بــه  بــه 
کارگاه بــا عنــوان هــای بازآمــوزی       » حساســیت زدایــی از طریــق حرکــت چشــم EMDR «توســط  کنــون ســه  گفتنــی اســت تا کارگاههــای تخصصــی و بالینــی در اداره مشــاوره نمــوده اســت.  برگــزاری 
گــروه درمانــی در سیســتم بهداشــتی ،درمانــی و دانشــجوئی توســط آقــای دکتــر بخشــی پــور ) اســتاد و هیــات علمــی  کاربردهــای  کارگاه  کشــور(،  خانــم دکتــر دولــت آبــادی )رئیــس انجمــن روانشناســی 

کارگاه برنامــه آموزشــی پیشــگیری از ســوء مصــرف مــواد مخــدر و الــکل توســط آقــای رئوفــی ) روانشــناس اداره مشــاوره ( اجــرا شــده اســت . دانشــگاه تبریــز( و هــم چنیــن 
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تبریــز،  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  روابــط عمومــی  گــزارش  بــه 
دکتــر حمیــد حبشــی در همایــش ازدواج در دوران دانشــجویی 
برگــزار  کانــون حــورا مدیریــت فرهنگــی دانشــگاه  کــه توســط 
انجــام  بایــد در دوران دانشــجویی  ازدواج  کــرد:  شــد، اظهــار 
کــه در ایــن دوران فــرد از لحــاظ عاطفــی در شــرایط  شــود؛ چــرا 
گــر ازدواج بــه دوران بعــد از  کــرد: ا مناســبی قــرار دارد. وی بیــان 
کــه از لحــاظ  دانشــجویی موکــول شــود و فــرد منتظــر آن باشــد 
بــا اینکــه در  مالــی و شــغلی در شــرایط مناســبی قــرار بگیــرد؛ 
ــا از  ــود، ام ــد ب ــبی خواه ــرایط مناس ــادی در ش ــاظ م ــده از لح آین
کمــی از ازدواج خواهــد بــرد. وی اظهــار  لحــاظ عاطفــی بهــره 
ــه امــروزه در دانشــگاه ها وجــود دارد و امــکان  ک ــرد: شــرایطی  ک
بــه راحتــی  ارتبــاط بیــن دانشــجویان دختــر و پســر  تمــاس و 
فراهــم شــده اســت و بــدون شــک ایــن روابــط نتایجــی را نیــز 

داشــت. خواهنــد  به دنیــال 
حبشــی افــزود: در ارتبــاط بیــن دختــر و پســر ســه نــوع حریــم 
کــه نمونــه ی آن  وجــود دارد، حریــم اول مربــوط بــه خداســت 
موضــوع "خودکشــی" و حریــم بعــدی نیــز مربــوط بــه خداونــد و 
ــازه" و  ــدون اج ــی ب کس ــف  کی ــردن  ک ــی  ــل "وارس ــت مث ــده اس بن
همچنیــن حریــم بعــدی نیــز مربــوط بــه بنــدگان اســت مثل"عقد 
قــرارداد بیــن افــراد" می باشــد؛ و افــراد نیــز بایــد در روابــط خــود بــا 
ــا  کننــد. وی ب ــم را حفــظ  ــف اصــول ایــن ســه حری جنــس مخال
بیــان اینکــه در برخــی از مــوارد در ارزیابــی روابــط دختــر و پســر، 
بــه جــای بررســی علــل آن، آثــار آن را مــورد توجــه قــرار می دهیــم، 
ــر مســائل اقتصــادی در روابــط بیــن  گ ــه عنــوان مثــال ا گفــت: ب
دختــر و پســر علــل بــود، بیشــترین آمــار ارتبــاط هرگــز مربــوط بــه 
کــه ایــن چنیــن اســت. قشــر مرفــه جامعــه نمی شــد در صورتــی 

ــای  ــت از چیزه ــن اس ــاد ممک ــه داد: اقتص ــناس ادام ــن روانش ای
تاثیرگــذار در امــر ازدواج باشــد امــا از علــل آن نیســت. وی در 
کــرد:  اذعــان  ازدواج،  از  پیــش  روابط هــای  تاثیــر  خصــوص 

ارتباط هــای متعــدد پیــش از ازدواج، ارزش آن را به علــت وجــود 
کــرده و همچنیــن  کمتــر و بقــای آن را متزلــزل  روابــط متعــدد 
امنیــت ازدواج را نیــز مخــدوش می کنــد. وی بــا اشــاره بــه اینکــه 
جریاناتــی در تــاش هســتند تــا رابطــه ی بیــن دختر و پســر تبدیل 
کــرد: از جمله ی این  بــه یــک جریــان غالب فرهنگی شــود، بیان 
کــه در غــرب تبدیــل بــه فرهنــگ  جریان هــا، ازدواج ســفید اســت 
غالــب شــده اســت، و طرفیــن بــدون هیچ تعهــد و ســندی ازدواج 
جریان هــا،  ایــن  بعــدی  نمونــه ی  داد:  ادامــه  وی  می کننــد. 
کــه بــدون تاهــل شــکل می گیرنــد  خانه هــای مجــردی هســتند 
کشــورمان نیــز چنیــن پدیــده ای  و متاســفانه در شــهرهای بــزرگ 
گــر در خصــوص ایــن جریانــات تــاش  کــه ا قابــل مشــاهده اســت؛ 
کــرد.  جــدی نشــود جامعــه و بنیــان خانــواده را متزلــزل خواهــد 
پســر  و  دختــر  بیــن  ارتبــاط  زمینه هــای  خصــوص  در  حبشــی 
تامیــن  به منظــور  پســر  و  میــان دختــر  ارتبــاط در  کــرد:  اظهــار 
غرایــز جنســی، تامیــن عواطــف روحــی و  شناســایی تناســب هــا 
در  و همچنیــن  شــکل می گیــرد  بــرای مجردهــا  ازدواج  بــرای 
کســب حمایــت و توجــه عاطفــی  میــان متاهــان نیــز بــه منظــور 
کــه بــه  کســی  ایــن نــوع ازتبــاط تشــکیل می شــود. وی افــزود: 
قصــد تامیــن غرایــز بــه ایــن نــوع ارتبــاط روی مــی آورد هرگــز بــه 
ــاز دائمــی  ــوع نی کــه ایــن ن نقطــه ی تامیــن نخواهــد رســید؛ چرا
کــه در روش صحیــح خــود  ــوده و تنهــا از طریــق ازدواج اســت  ب
کســی نیــز  نمــود و تــداوم پیــدا می کنــد. وی ادامــه داد: اینکــه 
بخواهــد تنهــا بــرای تامیــن نیــاز عاطفــی بــا فــردی ارتباط داشــته 
باشــد؛ از درگیــری بــا نیــاز جنســی نیــز مصــون نخواهــد مانــد؛ 
کــه اولیــن قــدم آن  در فکــر  کــه ارتبــاط دارای مراحلــی اســت  چرا
افــراد بــوده و قــدم آخــر آن نیــز در ارتبــاط جنســی نهفتــه اســت. 
گفــت: هیــچ فــردی نمی توانــد رونــد ارتبــاط  ایــن روانشــناس 
کــه  کنــد؛ چرا کنتــرل  بــا جنــس مخالــف را در حــد یکنواخــت 
کشــش ایجــاد  جاذبه هــای جنســی بــه شــدت بیــن دختــر و پســر 

کــه حــوزه ی فکــری آنهــا  کســانی  کــرد:  کــرد. وی بیــان  خواهنــد 
کنــده باشــد، درنتیجــه قــدرت انتخــاب همســر نیــز نخواهنــد  پرا
داشــت. وی در خصــوص ارتبــاط بــه منظــور شــناخت اظهــار 
کــه خانواده هــا نیــز در جریــان هســتند،  کــرد: در ارتباط هایــی 
شــاید والدیــن بتواننــد بیــن دختــر و پســر حریــم جســمی را کنتــرل 
کننــد امــا هرگــز حریــم عاطفــی را نمی تواننــد؛ از ایــن رو شــناخت 
تحت الشــعاع  عاطفــه  ورود  علــت  بــه  ارتباط هــا  نــوع  ایــن  در 
در  ســعی  ارتباطــی  در  هــرگاه  افــزود:  حبشــی  می گیــرد.  قــرار 
شــناخت فــرد داشــته باشــیم و او نیــز متوجــه امــر نظــارت شــود، 
کنندگــی وی نیــز متقابــا بیشــتر خواهــد شــد.  قــدرت رعایــت 
ایــن روانشــناس در پاســخ بــه ســوال یکــی از دانشــجویان، در 
خصــوص تفــاوت ســنی موجــود بیــن دختــر و پســر بــرای ازدواج، 
ــر  ــر و پس ــی دخت ــری در هماهنگ ــچ تاثی ــنی هی ــاوت س ــت: تف گف
نــدارد امــا تفــاوت در درک و برداشــت های زوجیــن از زندگــی را 
کــم ســن  گــر فــردی بــا دختــری  بــه همــراه دارد. وی ادامــه داد: ا
کــه  کنــد؛ زندگــی پرتاطمــی را خواهــد داشــت چرا و ســال ازدواج 
ســطح درک و تجربــه ایــن زوجیــن در زندگــی بســیار متفــاوت 
از یکدیگــر خواهــد بــود. وی در پاســخ بــه ســوال دانشــجوی 
دیگــری درخصــوص اینکــه در برخــی از رابطه هــای عاطفــی، 
کــرد: بــرای شناســایی قصــد  میــل هســت امــا قصــد نیســت اظهــار 
طــرف، فــرد می توانــد واســطه ی امینــی را بــرای بررســی موضــوع 
در جریــان بگــذارد و یــا اینکــه خــودش بــه صــورت مســتقیم 
گــزارش؛  کنــد. براســاس ایــن  اصــل مســئله را از طــرف ســوال 
همایــش ازدواج در دوران دانشــجویی در تــاالر شــهید شــایانمهر 
دانشکده پزشــکی، بــا حضــور جمعــی از دانشــجویان و همچنیــن 

مســئول نهــاد نمایندگــی رهبــری برگــزار شــد. 
اســتاد  و  روانشــناس  حبشــی،  دکترحمیــد  اســت؛  گفتنــی 
بــرای حضــور درایــن  کــه  دانشــگاه مشــهد مقــدس می باشــد 
کــرده اســت. کــرده و بــه تبریــز ســفر  همایــش قبــول دعــوت 

برگزار ی همایش ازدواج در دوران 
دانشجویی ویژه مجردها
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بسیج کارمندی دانشگاه به مناسبت سوم خرداد برگزار نمود : 

همایش کوهپیمایی خانوادگی با عنوان جشنواره میقات
گرامیداشــت ســوم خــرداد ســالروز آزادســازی خرمشــهر بــا عنوان جشــنواره  کــوه عــون بــن علــی بــه مناســبت  کارمنــدی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریزهمایــش کوهپیمایــی خانوادگــی در  بــه همــت بســیج 
کارمنــدی شــهید دســتغیب دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز از دامنــه  گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــزدر ایــن همایــش بســیجیان حــوزه 3  فرهنگــی هنــری میقــات برگــزار شــد .بــه 
کــوه عــون بــن علــی حرکــت و مســیر قلــه را پیمــوده و در جــوار شــهدای گمنــام ضمــن قرائــت فاتحــه در مراســم جشــن پیــروزی و مقاومــت شــرکت نمودنــد .ســخنران مراســم ســرهنگ دوم پاســداردباغی 
کــه در خصــوص آزاد ســازی خرمشــهر و برخــی از مســائل سیاســی روز وآســیب هــای ماهــواره بــه ایــراد ســخن پرداخــت .گفتنــی اســت در پایــان مراســم بــه قیــد  جانشــین فرماندهــی ناحیــه غدیــر بــود 

گردیــد.  کننــدگان توزیــع  کارت هدیــه داده شــد و صبحانــه ســامت در بیــن شــرکت  قرعــه بــه 30 نفــر 

اعزام نزدیک به 400 نفر از کارکنان دانشگاه به مراسم ارتحال حضرت امام )ره(
گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز ، ســرهنگ پاســدار قاســم  کارکنــان دانشــگاه بــه مراســم ســالگرد ارتحــال حضــرت امــام خمینــی )ره( اعــزام شــدند . بــه  نزدیــک بــه 400 نفــر از 
کاروان زیارتــی توســط 11 اتوبــوس وی آی پــی و 4 خــودروی ســواری روز پنجشــنبه 13 خــرداد ســاعت  کارمنــدی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز بــا اعــام ایــن خبــر افــزود : ایــن  ع فرمانــده بســیج  زار

18 بعــد از ظهــر بــه مقصــد حــرم مطهــر حضــرت امــام خمینــی )ره( اعــزام شــده و روز جمعــه 14 خــرداد ســاعت 24 شــب بــه تبریــز مراجعــت نمودنــد .    
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نتایج بخش کتبی بیست و یکمین جشنواره
 قرآن و عترت؟مهع؟   در دانشگاه

رشته ی ترجمه و تفسیر قرآن کریم
بخش دانشجویان:

آقای یوسف موالیی رتبه اول
پیمان فروغی رتبه دوم
بهزاد اشتیاق رتبه سوم

کارمندان: بخش 
رسول خالقیان رتبه اول

کلهری رتبه دوم معصومه 
نرگس ذبیحیان رتبه سوم

��بخش اساتید :
دکتر میر علی اعتراف اسکویی رتبه اول

دکتر علی اصغر حمیدی رتبه دوم
گاوگانی رتبه سوم ع  دکتر وحیده زار

رشته ی احکام
بخش دانشجویان:

طاهره فخیمی  رتبه اول
فاطمی رحیمی رتبه دوم

کریم زاده رتبه سوم هادی 

کارمندان : بخش 
محیا عبدی رتبه اول

راضیه طبقی رتبه دوم
مهدی توتونچی رتبه سوم

��بخش اساتید
دکتر ساناز حامد یزدان

رشته ی آشنایی با نهج البالغه
بخش دانشجویان
هاجر قربانی رتبه اول

رامین رضاپور رتبه دوم
امیر معلمی رتبه سوم

کارمندان: ��بخش 
صدیقه مقدم فر رتبه اول

نسرین مکانی رتبه دوم
نسیم باهری رتبه سوم

��بخش اساتید :
دکتر طاهره اعتراف رتبه اول

دکتر  احمد بهروزیان رتبه دوم
دکتر محمد رنجبر رتبه سوم

رشته ی آشنایی با احادیث ائمه اطهار؟مهع؟
بخش دانشجویان:

مجید بهاء لو هوره رتبه اول
افسانه مردی رتبه دوم
فائزه طوافی رتبه سوم

کارمندان : ��بخش 
امین آفتاب رتبه اول
زهرا فرجی رتبه دوم

کزاد رتبه سوم صغری خا

بخش اساتید
دکتر بابک سکوتی نفر اول

دکتر نازیا فرین رتبه دوم

رشته ی آشنایی با سیره معصومین؟مهع؟
بخش دانشجویان

فاطمه صادقی وند بشیر رتبه اول
رضاقربانزاده رتبه دوم

سید مریم حسینی رتبه سوم

کارمندان: بخش 
منصور میرزایی رتبه اول

بهناز علیزاده رتبه دوم
کیا رتبه سوم کریمی  رباب 

بخش اساتید :
کبر علیزاده رتبه اول دکتر علی ا

دکتر فریبا میرزایی باویل رتبه دوم
دکتر هادی حسن خانی رتبه سوم

رشته ی آشنایی با صحیفه سجادیه
بخش دانشجویان:

عبداله حسینی رتبه اول
سمیرا جعفری رتبه دوم

آرزو خیری رتبه سوم

کارمندان : ��بخش 
سولماز فاحی رتبه اول
زهرا فتحی فر رتبه دوم

نسرین وجدانی رتبه سوم

��بخش اساتید
دکتر رفیقه قیاسی نفر اول

دکتر پرینا اصغریان رتبه دوم

رشته ی حفظ موضوعی قرآن کریم
بخش دانشجویان

حمیدرضا فتحی رتبه اول
کبریان رتبه دوم حامد ا

معصومه سعادتی رتبه سوم

کارمندان: ��بخش 
دکتر رضا یونس پور رتبه اول

سمیه علی نژاد رتبه دوم
کریمیان رتبه سوم خورشید 
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پیام تسلیت رئیس دانشگاه به خانواده ارجمند و داغدار حصاری 
دکترمحمــد حســین صومــی، رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز درگذشــت انــدوه بــار دانشــجوی دندانپزشــکی دانشــگاه علــوم 

گفــت. درمتــن پیــام تســلیت چنیــن آمــده اســت.  پزشــکی را بــه خانــواده ارجمنــد معــزا تســلیت 
بسمه تعالی

بازگشت همه بسوی اوست
خانواده ارجمند و داغدار حصاری

سالم علیکم :
درگذشــت انــدوه بــار فرزنــد عزیزمــان گل خوشــبوی بوســتان دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز فقیــده ســعیده ســرکارخانم ســیده نگیــن 
گــوار را بــه همــه دوســتداران و  حصــاری قلــب همــه مــارا آزرد و اشــک رنــج و حســرت بــر چشــمانمان جــاری ســاخت. ایــن اتفــاق نا
منســوبین خصوصــًا پــدر، مــادر و خواهرداغــدار تســلیت عــرض مــی نمایــم. یقیــن دارم بهشــت بریــن جایــگاه ایــن طالــب علــم 

کنــد و شــما را در ایــن غــم ســنگین یــاری رســاند. ومعرفــت خواهــد بود.خدایــش رحمــت 
دکتر محمد حسین صومی
رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز

مراسم یادبود دانشجوی دکترای دندان پزشکی مرحومه مغفوره خانم دکتر سیده نگین حصاری 
گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز، حجت االســام خیــری، مســئول نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز، در  بــه 
کــرد: وقتــی  ایــن مراســم ضمــن عــرض تســلیت بــه مناســبت شــهادت حضــرت فاطمــه)ع( و همچنیــن ضایعــه درگذشــت دانشــجوی دکتــرای ایــن دانشــکده، عنــوان 
کــه فرزنــد خودمــان را  گویــی  کردیــم  کــه در خوابــگاه بــه ایســت قلبــی دچــار شــده بودنــد شــنیدیم و صحنــه را در خوابــگاه مشــاهده  خبــر ایســت قلبــی ایــن دانشــجوی را 

در آن حــال می بینیــم و بــرای  مــا بســیار ســخت و غیــر قابــل تحمــل بــود.
کــرد مرحومــه شــدن ایــن دانشــجو نیــز در ایــن ایــام ســوگواری مصیبتــی ســخت و تحمــل  وی ضمــن بیاناتــی از سرگذشــت و نحــوه ی شــهادت حضــرت فاطمــه)ع(، ابــراز 
ــد  ــان اینکــه غــم از دســت دادن فرزن ــا بی ــز ب ــوم پزشــکی تبری ــواده ایشــان می باشــد. مســئول نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری ر در دانشــگاه عل ــرای خان ناپذیرب
کــرده اســت  کــه ایــن مرحومــه زندگــی فانــی و زودگــذر ایــن دنیــا را بــا زندگــی ابــدی دنیــای واقعــی عــوض  کــرد: مــا دل خــوش ایــن هســتیم  بســیار ســخت اســت، عنــوان 
گــزارش، مراســم یادبود دانشــجوی دکتــرای دانشــکده دندان پزشــکی بــا حضــور رئیــس دانشــگاه علــوم  و جایــگاه باالیــی در آن دنیــا خواهــد داشــت. بــر اســاس ایــن 

کارکنــان و دانشــجویان ایــن دانشــکده برگــزار شــد. پزشــکی تبریــز، دکتــر محمــد حســین صومــی و همچنیــن جمعــی از اســاتید، 
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جلــــــوه ی یار
درهمــه جلــوه می کنــد جلــوه ی گل عــذار مــن
بــــــانفس نگارمــن سبــــزه جــــــوانه میــــــزند 
کنداشـــــارتی خــــون بدمدبــه هررگــی کــه  تــا 
ــارمن کــن فیکــون یــ کنــد  کنــد چه هــا  ــاچه  تـــ
می کــــنم  اوکــزســـــرذوق  حســن  یـــــادجمال 
ازدل خســته مــی بــــــرد آه مــن و شـــــرارمن
قصــه رقــص ســنبل و نعـــــره بـــــرق صاعقــه
نوبـــــهارمن مـــــوسم  سحـــــرگه  زمـــــزمه 
گرجمــال او گلشــن وبــاغ ونستــــــرن جلــو ه 
وبهـــــارمن گل  فصــل  اش  دیــــده  نـــازنگاه 
کنم کنــم دردل شــب صدا دســت بــه دعا دعا
بیقـــــرارمن بــــتردل  بیفــــکند  تانظـــــری 
گاه شــب ومیان شــب عشــوه وغمزه میکند 
گاه یکــی نثارمــن زان همــه عشــوه مــی شــود 
کــــی وزالل مــن همــه تقصیـــروگنه اوهمــه پا
درعجبــم چگــــونه شــد بامــن وغمگســـارمن
گرکه می دهد تحفه به یار خون دل ) ساجد( ا
زارزارمــــن ی  گـــــریه  بـــود  انـــدکـــم  دولــــت 

نـــــدایی دیگـــــــــــــــــــــــر 
دیگراســت شـــورنوایــــــی  اندرســینه ام  امشــب 
مجلــس عشـــق مرااینــک صفــــــایی دیگراســت
ونــی برچنــگ  بــزن  مطـــــرب  قــدح  ســاقیاپرکن 
رقــص مــا رقصــی جــدا اندرســــرایی دیگراســت

راریـــــادرکارنیست  ومستـــــان  مســتیم  مــاودل 
دیگراســت صفـــــایی  را  ومــی  ومیخانــه  ســاقی 

عاشــق عشــقیم وعشــق روی اومارابـــس اســت 
دیگراســت  اوراوفـــــایی  میکشــد  عاشــق  آنکــه 
بازگــو جانــــان  بــــرکوی  میـــروی  چــون  صبــا  ای 

ســالک کوی توراخوش دســت وپایی دیگراســت 
چــون بالیــی مــی رســد ازکــوی اوماراخــوش اســت
دیگـــــراست بالیــــی  ایــن  عشقیـــــم  مابالگــردان 
ک نیست گرمیرسد برگوش )ساجد(با خوش ندا

دیگـــــراست  ندایـــــی  مـارامیـرسدهـــــردم  آنچــه 

رحمان عباسی ) ساجد(
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پیام کلیدی:
ــی،  ــمی، روان ــامت جس ــورداری از س ــای برخ ــه معن ــان ب ــامت زن ــق س ح
اجتماعــی و معنــوی در زندگــی فــردی، خانوادگــی و اجتماعــی بــا توجــه بــه 

ویژگــی هــای آنــان در مراحــل مختلــف زندگــی اســت.

ارتقای سالمت:
فراینــد توانمنــد ســازی افــراد جهــت افزایــش تســلط بــر ســامت خــود 	 

و بهبــود آن
تقویــت نقــش محــوری زنان در تامین ســامت خــود، خانواده؛جامعه 	 

و افزایــش مشــارکت آنــان در ســطوح مختلف تصمیم گیــری و اجرا
بــر 	  موثــر  اقتصــادی  و  اجتماعــی  و  فرهنگــی  موانــع  رفــع  و  اصــاح 

زنــان  ســامت 

پیشگیری از بیماری ها:
کاهــش داده ؛ پیشــرفت 	  کــه عوامــل خطــر را   توانایــی بــر اقداماتــی 

کاهــش دهــد.  بیمــاری را متوقــف و عــوارض آنــرا 

آشنایی با رفتارهای پرخطر و عوامل خطر:
شناســایی رفتارهــا و عواملــی کــه موجــب افزایــش بــروز بیمــاری ؛ جراحــت و یــا 

ناتوانــی در طــول زندگــی می شــود

افزایش دسترسی: 
حــق دسترســی زنــان بــه نیروهــای متخصــص و همگــن خدمــات 	 

ســامت در همــه ابعــاد
بهبــود ســامت محیــط کار و تاثیــر آن بــر ســامت زنان شــاغل و افزایش 	 

گاهی جامعه از تاثیر شــغل خانه داری در ســامت و توســعه کشــور آ

گاهی :  افزایش آ
گاهــی زوجیــن ) خصوصــًا زنــان ( و آمــوزش هــای الزم در 	  افزایــش آ

زمینــه حقــوق تکالیــف ، روابــط ســالم زناشــویی، بهداشــت بــاروری 
مهارتهــای زندگــی حســن خلــق و معاشــرت.

گاهــی زنــان و خانــواده از نقــش و مســئولیت های متعــدد آنان 	  توســعه آ
در خانــواده و اجتمــاع و همچنیــن نیــاز هــای ســامت زنــان در مراحــل 
کودکــی؛ بلــوغ؛ ازدواج ؛ بــاروری ؛ شــیردهی ؛  مختلــف زندگــی اعــم از 

یائســگی و ســالمندی

حقوق سالمت زنان
کلیــه  کنوانســیون محــو  ســامت از مهمتریــن مؤلفــه هــای توســعه پایــدار بــوده و دسترســی بــه خدمــات پایــه ســامت از اجــزای اصلــی حقــوق بشــر مــی باشــد. حــق ســامت زنــان و دختــران در مــاده 12 
کــه شــامل ســامت بــاروری نیــز می شــود، از جملــه حقــوق بنیادیــن مقــرر در  ح شــده اســت. مطابــق ایــن مــاده، دسترســی بــه مراقبت هــای ناظــر بــر ســامت و درمــان  اشــکال تبعیــض علیــه زنــان مطــر
کلیــه اشــکال تبعیــض علیــه زنــان، دولت هــا متعهــد شــده اند هرگونــه تبعیــض در دسترســی زنــان بــه خدمــات بهداشــت و درمــان را از بیــن ببرنــد.  کنوانســیون محــو  کنوانســیون اســت. مطابــق مــاده 12 
گــروه آســیب پذیــر جامعــه از نظــر ســامت محســوب شــده، نیازمنــد خدمــات ویــژه پیشــگیری، ســامت و  گذرانــدن دوره هــای خــاص از جملــه بــارداری، زایمــان، شــیردهی و یائســگی،   زنــان بــه دلیــل 

گــردد.  درمــان می باشــند. تأمیــن ســامت زنــان ، ضمــن افزایــش شــاخص هــای ســامت اعضــای خانــواده ، موجــب ارتقــای ســامت آحــاد جامعــه  نیــز مــی 

گردآوری و تنظیم: 
مدیریت سامت جمعیت و خانواده مرکز بهداشت استان

دکتر ناصر رهبری/ رزیتا فیروز نیا

برخی از حقوق و مسئولیت های فردی زنان عبارتند از :
 حــق و مســئولیت زنــان در تحکیــم بنیــان خانــواده و برخــورداری از امکانــات و حمایــت هــای قانونــی الزم بــه منظــور 	 

کاهــش طــاق  پیشــگیری از بــروز اختافــات و 
حــق بهــره منــدی از امکانــات فرهنگــی ، اجتماعــی و اقتصــادی جهــت تســهیل امــر ازدواج در زمــان مناســب و مســئولیت 	 

خویشــتنداری تــا  ازدواج .
گاهی از حقوق و تکالیف زوجین و آیین همسرداری و برخورداری از امکانات الزم در این زمینه	  حق آ
 حق آشنایی با معیارهای مناسب همسر گزینی و شناخت و انتخاب همسر	 
گاهــی و رعایــت ضوابــط دینــی و قانونــی در ازدواج از جملــه یکســانی زوجیــن در بــاور بــه مبانی اعتقادی 	   حــق و مســئولیت آ

و دینی
 حــق و مســئولیت تامیــن؛ تخصیــص، طهــارت و ســامت در ارتبــاط جنســی بــا همســر قانونــی وحــق اعتــراض قانونــی در 	 

صــورت نقــض آنهــا.
کنترل آن و بهره مندی از آموزش ها و امکانات مناسب در این زمینه .	    حق باروری ، بارداری ، تنظیم و 
 مسئولیت رعایت حقوق جنین بویژه محافظت از حیات و رشد آن .	 

حقوق و مسئولیت های سالمت جسمی و روانی زنان
حــق برخــورداری از ســامت جســمی و روانــی در زندگــی فــردی – خانوادگــی و اجتماعــی بــا توجــه بــه ویژگــی هــای زنــان در 	 

مراحــل مختلــف زندگــی و مســئولیت حفاظــت از آن.
کار و ... ( و اطاعات و آموزش های مورد نیاز.	   حق بهره مندی از بهداشت ) محیط ، 
 حــق مشــارکت زنــان در سیاســتگذاری ، قانونگــذاری ، مدیریــت ، اجــرا و نظــارت در زمینــه بهداشــت و درمــان ، بویــژه در 	 

خصــوص زنــان.
 حــق بهــره منــدی از برنامــه هــا و تســهیات بهداشــتی و درمانــی مناســب جهــت پیشــگیری از بیمــاری و درمــان بیمــاری 	 

هــای جســمی و اختــاالت روانــی زنــان.
  حــق زنــان در انتخــاب فــرد و مرکــز ارائــه کننــده خدمــت در امــر ســامت ، بر اســاس ضوابط اســامی و اســتانداردهای علمی 	 

گاهانــه و بهینه آنان. و پزشــکی و بهره  منــدی از اطاعــات مناســب و کافــی بــرای انتخــاب آ
گیر و عادالنه به امکانات ورزشی و آموزشی در زمینه تربیت بدنی و تفریحات سالم.	   حق دسترسی فرا
  حــق پــرورش و شــکوفایی اســتعدادهای ورزشــی و حضــور در میادیــن ورزشــی در ســطح ملــی و بیــن المللــی متناســب بــا 	 

موازیــن اســامی .
  حــق برخــورداری از بهداشــت بــاروری و بــارداری ، زایمــان ســالم ، مراقبــت هــای بهداشــتی پــس از زایمــان بــا اســتفاده از 	 

زنــان متخصــص و پیشــگیری و درمــان بیمــاری هــای شــایع زنــان ، بیمــاری هــای مقاربتــی و نازایــی آنــان.
  حــق برخــورداری از خدمــات مشــاوره ای و آزمایــش هــای پزشــکی بــه منظــور اطمینــان از ســامت کامــل مــرد در امــر ازدواج 	 

و در حیــن ازدواج .
ــای 	  ــه ه ــد از بیم ــت نیازمن ــالخورده و خودسرپرس ــوه ، س ــه ، بی ــان مطلق ــت ، زن ــی سرپرس ــران ب ــدی دخت ــره من ــق به   ح

عمومــی ، خدمــات مــددکاری و بیمــه هــای خــاص بویــژه در بخــش بهداشــت و درمــان.
  حق بهره مندی زنان و دختران آســیب دیده جســمی ، ذهنی ، روانی و در معرض آســیب از امدادرســانی و توانبخشــی مناســب.	 
کــودک و تغذیــه مناســب او 	   حــق بهــره منــدی از تغذیــه ســالم خصوصــًا در دوران بــارداری و شــیردهی و وظیفــه مراقبــت از 

، بــا اولویــت اســتفاده از شــیر مــادر.
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کلیــوی )دیالیــزی و پیونــدی( عضــو ایــن انجمــن هســتند،  کنــون 947 بیمــار  کلیــوی آذربایجــان شــرقی بــا بیــان اینکــه هــم ا  رئیــس انجمــن حمایــت از بیمــاران 
کــه در یــک  کنــون حــدود 154 نفــر بــه تعــداد بیمــاران دیالیــزی عضــو در ایــن انجمــن اضافــه شــده  و ایــن نشــان مــی دهــد  کــرد: از ابتــدای ســال جــاری تا اظهــار 

گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز، عــادل فیــروزی ، بــا  کلیــوی در اســتان 10 درصــد افزایــش یافتــه اســت.  بــه  ســال اخیــر تعــداد بیمــاران 
گفــت: در هشــت مــاه اخیــر حــدود 80 میلیــون تومــان مســتمری بــرای بیمــاران  کلیــوی اســتان  گذشــته انجمــن بیمــاران  اشــاره بــه عملکــرد هشــت ماهــه 

ــه و.... و در مجمــوع  کلی ــد  ــه پیون کمــک هزین ــرای بیمــاران، 97 میلیــون و 600 هــزار تومــان  کمــک هــای دارویــی ب کلیــوی نیازمنــد، 81 میلیــون تومــان 
کمــک هــای خیریــن مســاعدت شــده اســت.  وی بــا بیــان اینکــه 170 دفتــر انجمــن حمایــت  کلیــوی از طریــق  298 میلیــون تومــان بــه بیمــاران نیازمنــد 

کشــور از لحــاظ  گذشــته در میــان انجمــن هــای سراســر  کلیــوی در سراســر ایــران در حــال خدمــت رســانی بــه مــردم اســت، افــزود: در ســال  از بیمــاران 
کلیــه بــر روی 87  بیمــار  کردیــم.   وی ادامــه داد: در یــک ســال اخیــر عمــل پیونــد  کســب  کمــک هــای مردمــی رتبــه دوم را پــس از خراســان رضــوی 

کلیــوی اســتان انجــام شــد کــه عمــل پیونــد 62 نفــر از آن هــا در تبریــز و مابقــی در تهــران و ارومیــه انجــام شــده اســت.   فیــروزی اظهــار کــرد: از ابتــدای 
کــه در یــک ســال اخیــر تعــداد  کنــون حــدود 154 نفــر بــه تعــداد بیمــاران عضــو در انجمــن اضافــه شــده اســت و ایــن نشــان مــی دهــد  ســال جــاری تا

کــه ایــن افزایــش باعــث ایجــاد ترافیــک در بخــش هــای دیالیــزی مــی شــود. کلیــوی در اســتان 10 درصــد افزایــش یافتــه اســت  بیمــاران خــاص 

کلیوی آذربایجان شرقی: عادل فیروزی، رئیس انجمن بیماران 

وجود 947 بیمار دیالیزی در استان
بیمه ها در اعالم ازکارفتادگی بیماران 
دیالیزی مشکل ایجاد می کنند

فیــروزی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر حــدود یــک هــزار و 670 بیمــار 
ــش  ــال افزای ــه روز در ح ــار روز ب ــن آم ــه ای ک ــم  ــتان داری ــزی در اس دیالی
گفــت:  در ســال جــاری نیــز حــدود 71 بیمــار دیالیــزی بــه دلیــل  اســت، 
کافــی بــرای فشــارها و اثــرات ناشــی از دیالیــز  نداشــتن تــوان بدنــی 
گونــه هزینــه  کــرده انــد.  وی افــزود: بیمــاران دیالیــزی هیــچ  فــوت 
کننــد و تمامــی هزینــه هــا از طریــق دولــت  ای پرداخــت نمــی 
خــاص  بیمــاران  انجمــن  شــود.  وی  مــی  پرداخــت 
کامــا مردمــی  کلیــوی آذربایجــان شــرقی را انجمنــی 
کمــک هایــی  گفــت: ایــن انجمــن و  دانســت و 
تمامــا  می گیــرد  صــورت  بیمــاران  بــه  کــه 
پرداخــت  مــردم  و  خیریــن  طریــق  از 
بــا بیــان اینکــه  می شــود.  فیــروزی 
از  حمایــت  صنــدوق   300 حــدود 
کلیوی در ســطح  بیمــاران خــاص 
شــهر نصــب شــده اســت، اظهــار 
که از  کمــک های مردمــی  کــرد: 
ایــن طریــق دریافــت می شــود، 
مقــدار  امــا  اســت  راضی کننــده 
ــه درآمــد مــردم  کمک هــا ب ایــن 
انجمــن  دارد.  رئیــس  بســتگی 
کلیــوی  بیمــاران  از  حمایــت 
در  کــرد:   اظهــار  آذربایجان شــرقی 
بــرای  فعالیــت  فرصــت  حاضــر  حــال 
کامــل بســته  کلیــه بــه طــور  الن پیونــد  دال
کــه بــه بیمارســتان هــا اعــام  شــده اســت چــرا 
کــه بیمــاران از ســوی انجمــن  کــه تــا زمانــی  شــده 
کتبــی ارائــه نکننــد حــق انجــام عمــل جراحــی را  نامــه 
ــد از  ــد بای کلیــه دارن کــه قصــد اهــدای  کســانی  ــذا  ــد فل ندارن
ــد  ــا اشــاره بــه هزینــه پیون طریــق ایــن انجمــن اقــدام نماینــد.    وی ب

کــه یــک  کلیــه 15 میلیــون تومــان اســت  کــرد: هزینــه پیونــد  کیــد  کلیــه تا
میلیــون تومــان آن از طــرف بنیــاد بیمــاران خــاص پرداخــت می شــود و 
مابقــی از طــرف خــود بیمــار و در صــورت نداشــتن بضاعــت مالــی نصــف 
یــا تمــام ایــن مبلــغ از طــرف انجمــن پرداخــت می شــود. وی افــزود: 
کــه  ــه ترتیــب اولویتــی  گــروه خونــی و ب ــه ترتیــب  کلیــه ب ــد  عمــل پیون
نوشــته مــی شــود، بــه بیمارســتان ها معرفــی می شــوند و 90 درصــد 
از عمل هــا بــه ترتیــب اولویــت انجــام مــی شــود مگــر اینکــه مــوردی 
کــه بــا تاییــد پزشــک معالــج در اولیــت قــرار  بســیار اورژانســی باشــد 
ع اعمال  می گیــرد.  فیــروزی بــا اشــاره بــه اینکــه در حال حاضــر از مجمو
کلیــه در تبریــز انجــام می شــود،  جراحــی پیونــد، فقــط عمــل پیونــد 
گفــت: بایــد عمــل هــای پیونــد دیگــر نیــز در تبریــز راه انــدازی شــود 
کافــی در پزشــکان تبریــزی وجــود دارد. کــه توانایــی و پتانســیل  چــرا 

 وی بــا بیــان اینکــه بزرگتریــن مشــکات بیمــاران مــا بیمــه تامیــن 
بــا  کــه  بیمارانــی  کارافتادگــی  از  اعــام  گفــت:  اســت،  اجتماعــی 
کــردن ندارنــد  کار  کار، دیالیــزی شــده و تــوان  چندیــن ســال ســابقه 
کــه الزم اســت  بــا مشــکات زیــادی از ســوی بیمه هــا مواجــه مــی شــود 
دهنــد.  انجــام  اقدامــی  مشــکل  ایــن  رفــع  خصــوص  در  مســئوالن 
کــرد: بــه ازای هــر چهــار بیمــار دیالیــزی در اســتان  وی خاطرنشــان 
امــام  یــک تخــت وجــود دارد و امیدواریــم مرکــز دیالیــز بیمارســتان 
کــه درآن صــورت حــدود 120 تخــت  رضــا)ع( بــه زودی افتتــاح شــود 
خواهــد  اضافــه  امکانــات  ایــن  بــه  جدیــد  هــای  دســتگاه  بــا  دیالیــز 
کمک هــای  بــه  وابســته  را  انجمــن  ایــن  خدمــات  شــد.  فیــروزی 
ع دوســت می تواننــد  نــو مــردم  گفــت: خیریــن و  مردمــی دانســت و 
نــزد   0100734438001 حســاب  شــماره  بــه  را  خــود  هــای  کمــک 
از  حمایــت  بیمــاران  انجمــن  نماینــد.  رئیــس  واریــز  ملــی  بانــک 
گــر زمیــن موقوفــه ای در  گفــت ا کلیــوی آذربایجــان شــرقی  بیمــاران 
گیــرد مــی توانیــم ســاختمان جدیــد و بزرگتــری  اختیــار انجمــن قــرار 
را در اختیاربگیریــم و مرکــز پیشــگیری نیــز در ایــن انجمــن تاســیس 
کــه ســاختمان فعلــی انجمــن بــه شــدت فرســوده اســت.  نماییــم، چــرا 
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ع اصلــی ایــن بیمــاری بــر اســاس  دو نــو
هــر  در  موجــود  کتری هــای  با تعــداد 
ع تشــخیص داده می شــود: پاســی  نــو
باســیلری و مولتــی باســیلری.این دو 
ع جــذام بــر اســاس تعدادعایــم  نــو
تقســیم  آزمایشــگاهی  و  بالینــی 
گــر تعــداد  کــه ا بنــدی مــی شــوند 
کمتــر از پنــج  ضایعــات پوســتی 
یــا در الم آزمایشــگاهی  عــدد و 
نشــود  دیــده  کتــری  با هیــچ 
گفتــه  باســیلری  پاســی  آن  بــه 
گــر تعــداد ضایعــات  مــی شــود و ا
ــا در  ــدد و ی ــترازپنج ع ــتی بیش پوس
کتــری  الم آزمایشــگاهی حتــی یــک با
باســیلری  مولتــی  آن  بــه  شــود  دیــده 
از  اســتفاده  بــا  بیمــاری  مــی شــود.این  گفتــه 
مشــاهده رنگ آمیــزی اســید فاســت در بافــت 
 DNA بــرداری پوســتی یــا از طریــق تشــخیص
ــراز  ــره ای پلیم ــش زنجی کن ــتفاده از وا ــا اس ــرد ب ف
در  بیمــاری  می شــود.این  داده  تشــخیص 
کــه در فقــر زندگــی می کننــد  میــان افــرادی 
شــایع تــر اســت و عقیــده بــر ایــن 
کــه از طریــق ریــز  اســت 

دســته  از  بیمــاری  می شــود.این  منتقــل  انســان  بــه  تنفســی  قطره هــای 
نمی باشــد. عفونــی  بســیار  بیماری هــای 

جــذام قابــل درمــان می باشــد.درمان نــوع پســی باســیاری ایــن بیمــاری بــا 
اســتفاده از داروهــای داپســون و ریفامپیــن بــه مــدت 6 مــاه صــورت می پذیــرد.

درمــان نــوع مالتــی باســیاری ایــن بیمــاری بــا اســتفاده از داروهــای ریفامپیــن، 
کلوفازیمیــن بــه مــدت 12 مــاه صــورت می گیرد.ایــن داروهــا توســط  داپســون و 
کشــورها قــرار می گیرد.آنتــی بیوتیک هــای  ســازمان بهداشــت جهانــی در اختیــار 
دیگــری نیــز ممکــن اســت در درمــان ایــن بیمــاری اســتفاده شــوند.در ســال 
2012 تعــداد 189٬000 نفــر در جهــان بــه ایــن بیمــاری مزمــن مبتــا بودنــد و ایــن 
تعــداد در حــال حاضــر بــه 230٬000 نفــر رســیده اســت.موارد مزمــن ایــن بیمــاری 
کاهــش  کــرده بــود  کــه حــدود 5.2 میلیــون نفــر را بــه خــود مبتــا  از دهــه 1980 
ــد و در  کشــور اتفــاق می افت ــد ایــن بیمــاری در 16  کثر مــوارد جدی ــه اســت.ا یافت
کشــور هنــد می باشــند.در 20 ســال  ایــن میــان بیــش از نیمــی از ایــن مبتایــان از 

گذشــته بیمــاری جــذام 16 میلیــون نفــر در دنیــا درمــان شــده اســت.
کــه بشــریت بــا بیمــاری جــذام دســت و پنجــه نــرم می کنــد. هــزاران ســال اســت 
گرفتــه شــده  نــام ایــن بیمــاری از واژه التیــن lepra بــه معنــای »فلــس ماننــد« 
ــارد  گره ــام  ــن« از روی ن ــاری هانس ــه واژه »بیم ک ــت  ــی اس ــن در حال ــت، ای اس
کمپ هــای  در  مبتــا  افــراد  اســت.قرنطینه  شــده  گرفتــه  هانســن  آرمــور 
کشــورهایی ماننــد هنــد، بــا بیــش از هزار.چیــن، بــا حــدود  جذامی هــا هنــوز در 
کمپ هــا بســته  ــا ایــن حــال، بیشــتر ایــن  صدهــا،و در آفریقــا اتفــاق می افتد.ب
ــا ننــگ  شــده اند.برای مــدت مدیــد در طــول تاریــخ، مــردم جــذام را همــواره ب
گــزارش  جامعــه در ارتبــاط می دانند.کــه ایــن خــود عاملــی بــرای جلوگیــری از 
بیمــاری فــرد و درمــان زودهنــگام می شــود. روز جهانــی جــذام در ســال 1954 

گاهــی داده شــود. وارد تقویــم شــد تــا بــه افــراد مبتــا بــه جــذام آ
کتــری  کتریــوم لپــره یــا باســیل هانســن عامــل بیمــاری جــذام اســت. با مایکوبا
اســید فســت و چنــد  باســیل هــای هــوازی،  بــه صــورت 
کــه دارای پوشــش مومــی  شــکلی)پلئومورف( اســت 
منحصربه فــرد می باشــد. از نظــر انــدازه و 
کتریــوم  شــکل شــبیه مایکوبا

ــت.  ــس اس توبرکلوزی

جــذام یــا خوره)بــه انگلیســی: Leprosy(، بیمــاری کــه همچنیــن بــا نــام بیمــاری هانســن شــناخته می شــود، بیمــاری مزمــن اســت کــه توســط 
کتریــوم لپروماتوســیس ایجــاد می شــود در ابتــدا، عفونت هــای ناشــی از ایــن بیمــاری عائمــی ندارنــد  کتریــوم لپــره و مایکوبا کتــری مایکوبا با
گرانولومــا دســتگاه عصبــی پیرامونــی، دســتگاه  ــم ایــن بیمــاری شــامل  ــه ایــن صــورت باقــی می ماننــد عائ ــا 20 ســال ب ــه مــدت 5 ت و ب
تنفســی، پوســت، و چشــم ها می شــود ایــن عائــم ممکــن اســت باعــث ناتوانــی در حــس درد و در نتیجــه از دســت دادن بخش هایــی 
از دســت و پــا در نتیجــه آســیب های مکــرر شود.احســاس ضعــف و ضعــف چشــم همچنیــن ممکــن اســت در بیمــار ایجــاد شــود.

جذام چیست؟
دکتر علیرضا فرشی، رئیس مرکز آموزشی درمانی بابا باغی تبریز
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ــرم  گ ــزی  ــگ آمی ــای رن ــه ج ــین ب ــول فوش کرب ــزی  ــگ آمی ــم، از رن ــی ضخی ــش موم ــل پوش ــه دلی ب
گرهــارد  کتــری اولیــن بــار در ســال 1873 توســط پزشــک نــروژی بــه نــام  اســتفاده مــی شــود.این با
کنون در محیط کشــت  کتــری تا هانســن از ضایعــات پوســتی بیمــاران مبتــا به جذام کشــف شــد. با
کــف پــای مــوش و بــه تازگــی  کتــری را در  کشــت داده نشــده اســت. با ســلولی در شــرایط ازمایشــگاه 
کتــری، انــگل داخــل  کشــت مــی دهنــد زیــرا ایــن حیوانــات بــه جــذام حســاس هســتند. با آرمادیلــو 
ــدن بطــور مســتقل  ــده مان ــرای زن ــاز ب ــای مــورد نی ــد بســیاری از ژن ه ــاری اســت و فاق ســلولی اجب
کتورهــای بیماریزایــی  اســت. فا لپــره بســیار مشــکل  کتریــوم  کشــت مایکوبا بنابرایــن،  اســت. 
کتریــوم لپــره بــه بســیاری  کتــری شــامل پوشــش مومــی و اســیدهای مایکولیــک اســت. مایکوبا با
کشــف  از آنتــی بیوتیــک هــا مقــاوم اســت امــا بــه داپســون حســاس اســت. داپســون در دهــه 1940 
شــد و از آن زمــان بــرای درمــان جــذام اســتفاده مــی شــود.   ســازمان بهداشــت جهانــی، درمــان چنــد 
کلوفازیمیــن اســت. کــه شــامل داپســون، ریفامپیســین و  کنــد  دارویــی را بــرای جــذام پیشــنهاد مــی 

بابا باغی
ـــاغ  ـــان ترکـــی، »باباباغـــی« یعنـــی »ب ـــا« اســـت )در زب ـــام »باب ـــه ن ـــام باباباغـــی از اســـم شـــخصی ب ن
کـــه در روزگار ولیعهـــدی ناصرالدیـــن میـــرزا، باغبـــاِن باغـــی بـــود، بســـیار آبـــاد و مرتـــب.  بابـــا«( 
کـــه بـــرای  کـــه وســـایل رفـــاه و راحتـــی ولیعهـــد را  در همیـــن مـــکاِن آسایشـــگاِه امـــروزِی جذامیـــان 
کـــرده و پیوســـته مـــورد تشـــویق ناصرالدیـــن میـــرزا  کوهســـتان می آمـــد، فراهـــم  شـــکار بـــه ایـــن 
ــته و در         ــران بـــه تخـــت پادشـــاهی نشسـ ــرزا در تهـ کـــه ناصرالدیـــن میـ ــا ایـــن  ــرار می گرفـــت. تـ قـ
ازای خدمـــات باغبانـــش »بابـــا«، ایـــن بـــاغ را بـــه او بخشـــید. مدت هـــا شـــخِص بابـــا ایـــن بـــاغ 
را اداره می کـــرد، تـــا اینکـــه وفـــات یافتـــه و بـــاغ مزبـــور بی صاحـــب مانـــد تـــا در پایـــان مبـــارزات 
کـــه از مبـــارزه و جنـــگ خســـته شـــده بـــود، از والـــی و  مشـــروطه و قیـــام مـــردم تبریـــز، ســـتارخان 
ـــا  ـــد ت ـــذار نمای گ ـــه او وا ـــاغ را ب ـــه ب ک ـــرد  ک ـــم آذربایجـــان، مخبرالســـلطنه هدایـــت درخواســـت  ک حا
ـــر  ـــرار ب ـــرا ق ـــع نشـــد؛ زی ـــا ایـــن درخواســـت مـــورد قبـــول واق ـــردازد؛ ام ـــاورزی و باغـــداری بپ کش ـــه  ب
ـــرده شـــود.  ـــه تهـــران ب کـــه باشـــد، از تبریـــز دور شـــده و ب ـــه هـــر قیمتـــی  کـــه ســـتارخان ب ـــود  ایـــن ب
گـــذاری بـــاغ باباباغـــی بـــه ســـتارخان در »تاریـــخ هیجـــده ســـاله آذربایجـــان«، نوشـــته  در مـــورد وا
کـــه ســـتارخان از  کـــه آن ســـالی  کســـروی چنیـــن آمـــده اســـت:“این از آقـــای بلـــوری اســـت  احمـــد 
اردبیـــل بازگشـــت و مـــن در تبریـــز نماینـــدهٔ انجمـــن ایالتـــی بـــودم، ســـتارخان باباباغـــی را از بـــرای 
خـــود خواســـت و مـــرا میانجـــی ســـاخته و بـــه انجمـــن چنیـــن پیـــام داد: »مـــن )ســـتارخان(، 
ســـگ ایـــن تـــوده هســـتم و همیشـــه می خواهـــم پاســـبان ایـــن تـــوده باشـــم، شـــما باباباغـــی را 
کار بپـــردازم و روز بگـــزارم و بـــاز هـــر زمـــان نیـــاز  کشـــت و  کنیـــد، بـــروم در آنجـــا بـــه  گـــذار  بـــه مـــن وا
ـــیدم  کوش ـــانیدم و  ـــام او را رس ـــن پی ـــن ای ـــد، م ـــوری می گوی ـــم...« بل کن ـــازی  ـــم و جانب ـــاد بیای افت

ـــداد« ـــندی ن ـــلطنه( خرس ـــت )مخبرالس ـــای هدای ـــا آق ـــد؛ ام گذارن ـــه او وا ـــاغ را ب ـــه ب ک

آسایشگاه جذامیان
ــبی،  ــان امیرطهماس ــه عبداهلل خ ک ــیدی  ــال 1300 خورش در س

شــمال  لشــکر  فرمانــده  و  آذربایجــان  ایالــت  حاکــم 
غــرب ایــران شــد، باباباغــی باتکلیــف مانــده بــود 

کــه مســئوالن وقــت،  و ماجرایــی پیــش آمــد 
سرســبز،  محیــط  ایــن  گرفتنــد،  تصمیــم 

ولــی دور افتــاده را بــه آسایشــگاه جذامیــان 
اختصــاص دهنــد؛ لــذا باباباغــی بــه اداره 
گــذار شــد، تــا  صحّیــه )بهــداری( تبریــز وا

تمــام بیمــاران جذامــی را در ایــن بــاغ اســکان 
آن هــا  از  و  بســازند  دهکــده ای  و  دهنــد 

مراقبــت و مواظبــت نماینــد و آن 
کــه ســابقًا  ماجــرا چنیــن اســت 
جذامــی  بیمــاران  از  تعــدادی 
ارتفاعــات  در  روســتایی  در 

نــام  بــه  ونیــار  روســتای  غربــی 
می کردنــد  زندگــی  »ســوودلوق« 

گردنــه  از  اهــر  بــه  تبریــز  قدیــم  راه  کــه 
ایــن  از نزدیکــی آن می گذشــت. در  پایــان 

خــود  روســتای  از  جذامــی  روســتاییان  میــان 
پاییــن آمــده، دســت بــه راهزنــی می زدنــد و مــردم 

هــم از تــرس بیمــاران راهــزن پــا بــه فــرار می گذاشــتند 
ایــن  و  بــه دســت آن هــا می افتــاد  هــر چــه داشــتند  و 

اوضــاع تــا اواخــر دوره قاجــار ادامــه داشــت، تــا ســرانجام 

اداره  بیمــاران جذامــی، مســئوالن وقــت و مأمــوران  آسایشــگاه  بــه  باباباغــی  از اختصــاص  پــس 
امــروزه  دادنــد.  اســکان  باباباغــی  محوطــه  در  کــرده،  جمــع آوری  را  بیمــاران  تمــام  بهــداری، 
می خــورد. چشــم  بــه  ســوودلوق  بلندی هــای  حــوش  و  حــول  در  مزبــور  روســتای  بقایــای 
آسایشگاه »باباباغی« که به مساحت حدودا 100 هکتار در 15 کیلومتری شمال غربی تبریز واقع شده 
اســت در ســال 1310 شمســی بــه اســکان بیمــاران جذامــی شــمال، غــرب و شــمالغرب کشــور اختصاص 
یافت؛ اما به دلیل کمبود امکانات، شــرایط برای اســکان و درمان بیماران جذامی مهیا نبود. 2 ســال 
بعــد در ســال 1312 بلدیــه تبریــز شــهرک باباباغــی را بــه مبلــغ 600 تومــان خریــداری کــرد و پــس از انجام 
گــذار کرد.بیمــاران  کــردن شــرایط اولیــه، ایــن مــکان را بــه بهــداری آن زمــان وا برخــی تغییــرات و مهیــا 
کــه تــا آن تاریــخ در آرپادره ســی ســاکن و وضــع اســف بــاری داشــته اند بــا احــداث چهــل اتــاق  جذامــی را 
کاهگلی توســط دولت مرکزی به باباباغی انتقال و درآنجا اســکان داده شــدند. در ســال های دههٔ 40 
خورشیدی، هنگام سفر فرح پهلوی به تبریز، پس از بازدید از این آسایشگاه دستور داد، پلی بر روی 
رودخانه کومورچایی احداث نموده، آسایشگاه جدیدی را برای بیماران در محل باباباغی بنا کنند.

بــه دلیــل حصارهــای ســه  ابتدایــی تأســیس آن  کــه در ســال های  بابــا باغــی تبریــز  آسایشــگاه 
متــری اطــراف آن بیشــتر بــه یــک اردوگاه شــباهت داشــت، فعالیــت خــود را بــا پذیــرش 75 بیمــار 
ــدران،  ــق مازن ــان مناط ــر از جذامی ــال، 600 نف ــر از دو س کمت ــه  ــز در فاصل ــن مرک ــرد. ای ک ــاز  ــی آغ جذام
کردســتان و آذربایجــان را در خــود جــای داده بــود. در ســالهای اولیــه فعالیــت بابــا باغــی،  گیــان، 
بــود  آورده  وجــود  بــه  آن  بیمــاران  بــرای  را  بســیاری  مشــکات  جــذام  داروی  و  پزشــک  کمبــود 
کانــون توجهــات بین المللــی از جملــه ســازمان  گرفتــه، ایــن مرکــز در  امــا بــا فعالیتهــای صــورت 
گرفــت. از ســالهای دهــه 40 آسایشــگاه باباباغــی محــل فعالیــت پزشــکان  بهداشــت جهانــی قــرار 
بین المللــی از کشــورهایی چــون فرانســه و لبنــان شــد. همچنیــن در ایــن دوران، پزشــکان ایرانــی 
بــرای آمــوزش درمــان بیمــاری جــذام از ســوی ســازمان بهداشــت جهانــی بــه کشــورهای اروپایــی 
و آفریقایــی اعــزام شــدند و پزشــکانی چــون دکتــر مبیــن، دکتــر دهقــان، دکتــر فــرزام، دکتــر داویــد 
گســترده ای در ایــن مجموعــه انجــام داده انــد. نخســتین  و دکتــر جــان اســتامفورد فعالیت هــای 
پزشــک داوطلــب خدمــت در ایــن مرکــز، یــک طبیــب اروپایــی بــوده اســت. دکتــر »آلفونــس داویــد« 
کــه در ایــن شــهرک دورافتــاده ســاکن شــد، بــه فاصلــه چنــد ســال الهام بخــش پزشــکان ایرانــی شــد؛ 
ــا باغــی«  ــه بیمــاری جــذام، آسایشــگاه »باب ــت ب ــا افزایــش حساســیت ها و بیشــتر شــدن توجــه دول ب
گرفــت و در ســال 1342  گیرنــده از ســازمان بهداشــت جهانــی قــرار  ایــران در ردیــف کشــورهای کمــک 
نخســتین محمولــه داروی ضدجــذام بــرای درمــان 600 بیمــار ســاکن باباباغــی، وارد ایــن مرکــز شــد.
بــا گذشــت زمــان و بــا مطــرح شــدن وضع بیمــاران جذامی در جامعه، تحت فشــار افکار عمومی دولت 
کنــد تــا اینکــه در ســال 1342 ســازمان  وقــت مجبــور شــد، بــه وضــع بیمــاران جذامــی بیشــتر رســیدگی 
حمایــت از جذامیــان تشــکیل می شــود و تولیــت و مدیریــت جذامیــان را بــه عهــده می گیــرد و امکانــات 
تــا حــدود قابــل توجهــی بــه جذامیــان در نظــر گرفتــه می شــود. از جملــه تعــدادی ســاختمان خدماتی و 
درمانــی در باباباغــی ســاخته می شــود. بعــد از انقــاب هــم باباباغــی گســترش می یابد؛ از جملــه در نظر 
گرفتــن جیــره غذائــی، احــداث ســاختمان های رفاهــی از جملــه حمــام بیســت نمــره ای زنانــه و مردانــه 
تکمیــل ســالن اجتماعــات، احــداث کتابخانــه عمومــی، اجــرای پروژه انتقــال آب مشــروب از 
شهر به باباباغی، انتقال گاز شهری به باباباغی، احداث مرکز مخابرات، آسفالت 
جاده باباباغی، پروژه روشــنائی محوطه، اســتخدام رســمی و بکارگیری 50 
نفــر از فرزنــدان ســالم بیمــاران در همیــن مجموعــه را می تــوان نــام بــرد. 
بعــد از اینکــه بیمــاران بــرای درمــان طوالنــی مــدت به مرکــز می آمدند 
خانواده هایشــان  و  آن هــا  اســکان  بــرای  ســازمانی  خانه هــای 
ســاخته شــد.تعداد کارکنــان رســمی و مشــاغل خدمــات عمومــی 
کارکنــان اداری و خدماتــی  کــه شــامل  ایــن مرکــز 90 نفــر اســت 
و درمانــی و بهداشــتی می باشــند. ایــن مرکــز دارای 100 هکتــار 
ــز  ــن مرک ــد. ای ــع می باش ــر مرب ــزار مت ــای 30 ه ــا زیربن ــه ب عرص
بــه دو صــورت آسایشــگاهی و بســتری اداره می گــردد. 80 
درصــد بیمــاران در قســمت آسایشــگاهی بــا خانــواده شــان 
ســکونت دارنــد. تعــداد کل افــراد موجــود در ایــن مرکــز بالــغ 
کــه 243 نفــر از ایشــان را بیمــاران  بــر 330 نفــر می باشــد، 
ــدان تشــکیل می دهنــد؛ تعــداد مــرد 77 نفــر، تعــداد  و فرزن
کنــون حــدود 129  کــودک 33 نفــر می باشــد. هــم ا زن 89 و 
خانــواده بــه همــراه کــودکان ســالم خود در کنار 90 نفر پرســنل 
کارهایــی ماننــد  اداری در آسایشــگاه بابــا باغــی ســاکن و بــه 
کشــاورزی، دامــداری و دیگــر فعالیت هــای خدماتــی مشــغول 
هســتند. بــه نظــر می رســد، ادامــه ســکونت خانواده هــای بیمــاران 
جذامــی در آسایشــگاه باباباغــی تبدیــل بــه یــک عــادت شــده و بیشــتر جنبــه 
روحــی و روانــی دارد؛ وگرنــه از نظــر پزشــکی، بیشــتر ایــن افــراد هماننــد ســایر 
بیماران عادی، شــرایط بازگشــت به جامعه را دارند.امروزه مبتایان به جذام 
در این مرکز بعد از 45 روز قرنطینه و درمان دارویی، بیماریشان کنترل می شود.
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کوچک چون سیگار
کوتاه چون زندگی

گیــری دخانیــات، مشــکلی جهانــی اســت و توســعه بــی ســابقه تولیــدات مــواد ُدخانــی و فــروش فــراوان آن در سراســر دنیــا، بــه ویــژه نواحــی  فرا
کــم درآمــد، زیــان هــای فــراوان جســمی و روحــی را بــرای آنهــا بــه همــراه آورده اســت. بیمــاری هــا، مــرگ و میــر زود رس و زیــان هــای اقتصــادی، 
کاهــش  کمتریــن پیامدهــای مصــرف ایــن مــاده اســت و پیــش بینــی مــی شــود در ســی ســال آینــده، دخانیــات، بیشــترین عامــل مــرگ و میــر و 
طــول عمــر باشــد. وقتــی واقعیــت هایــی چــون »تجربــه نخســتین ســیگار در نوجوانــی وجوانــی« و نیــز »مقدمــه بــودن ســیگار بــرای اعتیــاد« را 
کــه  کنیــم  کنــار واقعیــت هــای دیگــری چــون »جــوان بــودن جمعیــت ایــران« و »فراوانــی مــواد مخــدر« بگذاریــم، مــی توانیــم پیــش بینــی  در 
کنتــرل  کشــورمان بــه بــار خواهــد آورد. بنابرایــن، توجــه خــاص بــه  کشــنده ای بــرای  بــی توجهــی بــه مصــرف مــواد ُدخانــی، در آینــده چــه پیامــد 
گاهــی جامعــه از زیــان هــای اقتصــادی و مــرگ و میــر زود رس ناشــی  اســتعمال ُدخانیــات، ضــروری بــه نظــر مــی رســد. در ایــن زمینــه، افزایــش آ

کنتــرل آن از دیگــر ســوی، ضــروری بــه نظــر مــی رســد. از اســتعمال ُدخانیــات از ســویی و تدویــن قوانیــن محکمــی جهــت 

آثار زیانبار دخانیات

1. بیماری قلبی و عروقی
ـــی  ـــی و عروق ـــای قلب ـــاری ه ـــی بیم ـــل اصل ـــیدن، عام کش ـــیگار  س
اســـت و احتمـــال حمـــات قلبـــی را تـــا دو برابـــر افزایـــش مـــی 
دهـــد. مصـــرف یـــک نـــخ ســـیگار، ضربـــان قلـــب را تـــا ده ضربـــه 
را در حـــدود ده میلـــی متـــر جیـــوه  در دقیقـــه و فشـــار خـــون 
کســـیژن را  ـــه ا ـــاز ب کار قلـــب و نی افزایـــش مـــی دهـــد؛ در نتیجـــه، 
ـــا  ـــه ب ـــب ســـالم باشـــند، در مقابل ـــر رگ هـــای قل گ ـــرد. ا ـــاال مـــی ب ب
گشـــاد مـــی شـــوند و ایـــن  ایـــن افزایـــش نیـــاز، دریچـــه هـــای قلـــب 
گـــر رگ هـــای قلـــب بیمـــار بـــه  کننـــد. ولـــی ا نیـــاز را بـــرآورد مـــی 
تصلـــب شـــرایین مبتـــا باشـــد، ایـــن رونـــد طبیعـــی اتفـــاق نمـــی 
افتـــد و فـــرد دچـــار درد قفســـه ســـینه خواهـــد شـــد. نیکوتیـــن 
ــه  کـ ــری  ــا و عناصـ کـــت هـ ــر روی پا ــه بـ کـ ــی  ــا تغییراتـ ــیگار بـ سـ
مســـئولیت پیشـــگیری از انعقـــاد خـــون را دارنـــد، ایجـــاد مـــی 
ـــر  کرون ـــژه در عـــروق  ـــه وی کنـــد، احتمـــال لختـــه شـــدن خـــون را ب

افزایـــش مـــی دهـــد و ســـکته قلبـــی را بـــه وجـــود مـــی آورد.

2. سرطان زایی
ســیگار، مهــم تریــن عامــل مــرگ و میرناشــی از ســرطان اســت. 
کل مــرگ ناشــی از ســرطان، در اثــر ســیگار پدیــد مــی  ســی درصــد 
آیــد و جالــب اینکــه مــرگ ناشــی از ســرطان ریــه، از تمــام تومورها 
بیشــتر اســت. درآمریــکا در ســال 1988، حــدود 139 هــزار نفــر در 
ــد  ــه 87 درص ک ــد  ــت دادن ــود را از دس ــان خ ــه ج ــرطان ری ــر س اث
کــت ســیگار  کــه روزی یــک پا کســانی  آن ناشــی از ســیگار بــود. 
گــر دو  کشــند، احتمــال بــروز ســرطان ریــه شــان، ده برابــر و ا مــی 
ــر غیــر سیگاری هاســت. ســیگار افــزون  کــت بکشــند، 25 براب پا

بــر ســرطان ریــه، از عوامــل دیگــر ســرطان هــا، بــه ویــژه دهــان، 
کلیــه، لوزالمعــده و رحــم اســت. حنجــره، نــای، مثانــه، 

گوارش و دخانیات 3. تخریب دستگاه 
زخــم معــده و اثنــی عشــر و عــوارض مــرگ و میر آن، در ســیگاری 
جلــو  ســیگار،  نیــز  از غیرســیگاری هاســت.  بیشــتر  هــا خیلــی 
گیــرد و بهبــود ناشــی از دارو  بهبــود طبیعــی ایــن زخــم هــا را مــی 
کار دریچــه هــای  کاهــش مــی دهــد. ســیگار،  را نیــز بــه شــدت 
معــده را بــه هــم مــی زنــد و ترشــح موادقلیایــی را از لوزالمعــده 
کــردن اســید معــده  کنــد. ایــن مــواد قلیایــی، در خنثــی  کــم مــی 
کــه وارد روده مــی شــود، نقــش مهمــی دارد. ســیگار، جلــو تأثیــر 

گیــرد. داروهــای ضــد زخــم را نیــز مــی 

4. بیماری های دهان
کــه در  محیــط دهــان، بــه عنــوان نخســتین ناحیــه از بــدن 
تمــاس مســتقیم بــا دود و حــرارت ناشــی از دخانیــات اســت، 
گیــرد. تغییراتــی  مــی توانــد دســتخوش تغییــرات زیــادی قــرار 
کــه در محیــط دهــان ایجــاد مــی شــود، بــه صــورت لثــه ملتهــب 
کاهــش ارتفــاع لثــه، زخــم شــدن و نیــز تغییــر رنــگ  و پررنــگ، 
دنــدان هاســت. مهــم تریــن قســمت در ناحیــه صــورت ودهــان 
کــه مســتعد ســرطان اســت، مخــاط دهــان، زبــان، لــب و در 
مراحــل شــدیدتر، غــدد بزاقــی و اســتخوان فــک مــی باشــد. هــر 
ســاله حــدود چهارصــد هــزار مــورد ســرطان جدیــد در اثــر مصــرف 
گــزارش مــی شــود. از دســت رفتــن زیبایــی دنــدان هــا  دخانیــات 
و بــوی بــد دهــان، از مهــم تریــن مســائل اجتماعــی ـ بهداشــتی 

حــال،  عیــن  در  اســت.  دخانیــات  از  پــی  در  پــی  اســتفاده 
اســتعمال دخانیــات مــی توانــد بــه عنــوان عاملــی در پیشــرفت 

ــود. ــمرده ش ــی ش ــای دندان ــیدگی ه پوس

5. اثر سیگار بر پوست
نیــز  و  پیــری زودرس  ســیگار، موجــب چــروک شــدن پوســت، 

کاهــش جریــان خــون در مویــرگ هــای پوســت مــی شــود. 
ارتبــاط بیــن ســیگار و ایجــاد چیــن و چــروک هــای پوســتی، مــی 
توانــد انگیــزه ای بســیار مهــم برای منع جوانان از شــروع به ســیگار 

کشــیدن و تشــویق افــراد مســن تــر بــرای تــرک آن بــه شــمار آیــد.

6. آثار منفی در دوره بارداری
دوران  در  ســیگار  مصــرف  کــه  دهــد  مــی  نشــان  مطالعــات 
کــودک وارد  حاملگــی، اثــرات ســوء بســیاری بــر ســامت مــادر و 
کشــیدن در دوران بــارداری،  کــه ســیگار  گونــه ای  کنــد؛ بــه  مــی 
مــی  جنیــن  رشــد  شــدن  کنــد  و  انداختــن  تعویــق  بــه  ســبب 
شــود. بــه همیــن دلیــل، متوســط وزن نــوزاد مــادران ســیگاری 
در  همچنیــن  اســت.  طبیعــی  وزن  از  کمتــر  گــرم  دویســت 
گهانــی نــوزاد بیشــتر اســت.  مــادران ســیگاری، خطــر مــرگ نا
ــوزاد را افزایــش مــی دهــد. رشــد  ســیگار حتــی احتمــال ســقط ن
کمتــر از  کــه مــادرش ســیگاری بــوده،  کودکــی  جســمی و هــوش 
کشــیدن در اطــراف نــوزاد، ســبب  کــودکان اســت. ســیگار  دیگــر 
کــودکان بــه بیمــاری هایــی از قبیــل بیمــاری تنفســی،  ابتــا 
گــوش میانــی، عایــم تنفســی مزمــن ماننــد ســرفه، و نیــز  ترشــح 

اختــال عملکــرد ریــوی و ســرطان ریــه مــی شــود.
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گرایش جوانان به سیگار عوامل موثر در 
ــتر  ــه در بیش ک ــت  ــی اس ــم اجتماع ــائل مه ــاد، از مس ــئله اعتی مس
ح مــی شــود. ســیگار،  کشــورها بــه صــورت مشــکل عمــده ای مطــر
قبــح اجتماعــی مــواد مخــدر را نــدارد و خیلــی راحــت در دســترس 
گیــرد. بــه همیــن دلیــل، آنهــا بــه آســانی بــه  جوانــان قــرار مــی 
کشــیدن ســیگار عــادت مــی  مصــرف ســیگار روی مــی آورنــد و بــه 
کننــد. البتــه بــا توجــه بــه تحقیقــات، مصــرف مــداوم ایــن مــاده 
کشــنده اســت. شــناخت  مخــدر، عامــل بســیاری از بیمــاری های 
کــه ســبب مــی شــود شــخص ســالم بــه مــواد دخانیــات  عواملــی 

پنــاه ببــرد، یکــی از ارکان اساســی مبــارزه بــا دخانیــات اســت.

اختالالت روحی ـ روانی
کنجــکاوی، احتیــاج بــه لــذت و تفریــح، نیــاز بــه  ارضــای حــس 
ســیگاری،  دوســتان  بــا  ســازی  هماننــد  دوســتی،  و  معاشــرت 
تأمیــن امنیــت، نیــاز بــه احتــرام واطمینــان، احســاس حقــارت، 
کمبــود عــّزت نفــس، نیــاز بــه جلــب توجــه، اعام مــرد بــودن، نیاز 
کامــی  بــه تســکین اعصــاب، و نیــز رفــع خســتگی، شکســت هــا و نا
کــه ســبب مــی شــود شــخصیت آســیب  هــا، همــه از عواملــی اســت 

پذیــر، زودتــر و راحــت تــر بــه دخانیــات روی بیــاورد.

گرایش به سیگار عوامل اجتماعی 
ــازار، جذابیــت هــای ظاهــری نظیــر شــکل،  فراوانــی ســیگار در ب
کــت هــای ســیگار، تبلیغــات، دیــدن صحنــه  رنــگ، طعــم و پا
گاه  آ هــا،  پیشــه  از هنــر  تقلیــد  و  تلویزیــون  و  از ســینما  هایــی 
نکــردن جوانــان از خطــرات و مضــرات ســیگار از ســوی مســئوالن 
کنکــور مانــدن، از جملــه عوامــل اجتماعــی مؤثــر در  و نیــز پشــت 

روی آوردن جوانــان بــه ســیگار اســت.

آمار و ارقام
کشــور،  کــه حــدود پانــزده درصــد از افــراد  آمــار نشــان مــی دهــد 
ســیگاری هســتند؛ یعنــی حــدود ده میلیــون نفــر، و روزانــه هفــت 
میلیــارد تومــان از ســرمایه هــای کشــور دود مــی شــود. کارشناســان 
کــه هــر ســال از  اقتصــادی معتقدنــد بــا ایــن چنیــن هزینــه هایــی 
بیــن مــی رود، مــی تــوان 140 هــزار شــغل ثابــت بــه وجــود آورد یــا 
بــرای تمــام روســتاهای بــاالی بیســت خانــوار کشــور، امکانــات آب 
آشــامیدنی ســالم، بــرق و راه مناســب فراهــم آورد. همچنیــن در 
کبریتــی  ج  حــال حاضــر، ســاالنه بیــش از 250 میلیــون تومــان خــر
کننــد.  کــه ســیگاری هــا بــا آن ســیگار خــود را روشــن مــی  اســت 
کشــور ســوزانده مــی شــود،  کــه در ســیگارهای مصرفــی در  کاغــذی 
کــه بــرای 45 میلیــون دفتــر شــصت  کاغــذی اســت  بیــش از مقــدار 
بــرگ الزم اســت. بیــش از بیســت هکتــار زمیــن هــای مرغــوب زیــر 
کشــت توتــون اســت، در حالــی کــه از ایــن زمیــن هــا مــی تــوان برای 

کــرد. کشــور اســتفاده  کشــت مــواد مــورد نیــاز 

راه های ترک سیگار
کــه البتــه  راه هــای فراوانــی بــرای تــرک ســیگار ارائــه شــده اســت 
گــردد. پــس  همــه، بــه اراده و خواســت درونــی معتــاد بــاز مــی 
کمــک زیــادی بــه تــرک ســیگار مــی  از مســئله اراده، مــوارد زیــر 
ــراد  ــوزش اف ــیگار؛ 2. آم ــرات س ــی از مض گاه ــه و آ ــد: 1. مطالع کن
آنهــا؛ 3. ورزش و فعالیــت  ـ روانــی  ســیگاری و تقویــت روحــی 
هــای جســمی هدفــدار؛ 4. وضــع قوانیــن درممنوعیــت ســیگار 
کــن عمومــی؛ 5. آمــوزش جمعــی از راه رســانه هــا؛  کشــیدن در اما
6.مشــاوره؛ 7. اســتفاده از روش هــای جایگزیــن مثــل اســپری 
کســن و آدامس ترک ســیگار بینی، قرص مکیدنی، اســتفاده از وا

کــه در آن بــه علــت اختــال در میــزان تولیــد زنجیــره هــای گلوبینی در ســاختمان  کــم خونــی ارثــی اســت  بیمــاری تاالســمی یــک 
گلبــول هــای قرمــز تولیــد شــده عمــر طبیعــی ندارنــد. ایــن بیمــاری را بایــد ســندروم تاالســمی نامیــد چــون انــواع  هموگلوبیــن، 
کنــد و  ع تاالســمی فــرق مــی  ــو ــره در ســاختمانهموگلوبین دچارمشــکل شــود، ن ــدام زنجی ک ــر حســب اینکــه  مختلفــی دارد و ب
نیــز هــر یــک از انــواع تاالســمی از نظــر شــدت عائــم بالینــی  دارای طیــف وســیعی از تظاهــرات بالینــی اســت.نامگذاری ایــن 

گیرد.)انــواع آلفــا، بتــا، دلتــا بتــا و ...( بیمــاری بــر اســاس همــان زنجیــره معیــوب صــورت مــی 
ح شــد.  کولــی مطــر کــودکان از آمریــکا بــه نــام تومــاس  واژه تاالســمی بــرای اولیــن بــار در ســال 1925 توســط پزشــک متخصــص 
تاالســمی تقریبــا در تمــام نــژاد هــا دیــده مــی شــود ولــی در نواحــی اطــراف مدیترانــه، نواحــی اســتوائی و مناطــق نزدیــک اســتوا 
کمربنــد تاالســمی دربرگیرنــده ی مدیترانــه، شــبه جزیــره ی عربســتان،  ع را دارد.  در قــاره هــای آفریقــا و آســیا بیشــترین شــیو
کامبــوج و جنــوب  قســمت هایــی از آفریقــا، کشــور هــای ترکیــه، ایــران، هنــد، منطقــه آســیای جنــوب شــرقی بخصــوص تایلنــد، 

ع اختــال ژنتیکــی مربــوط بــه تاالســمی در ایــن مناطــق از2/5 تــا 15 درصــد اســت. چیــن اســت. شــیو
ع ســندروم هتروزیگــرت آلفــا تاالســمی  کویــری شــرق عربســتان ســعودی بیــش از 50 درصــد افــراد جامعــه بــه یــک نــو در مناطــق 
ــا و  کــه ایــن ناقلیــن ژن بخصــوص در ایتالی ــوده  ــا تاالســمی ب مبتــا هســتند. حــدود 3 درصــد از جمعیــت جهــان ناقــل ژن بت
یونــان بیشــتر دیــده میشــود. در ایــران در اســتان هــای شــمالی و ســواحل جنوبــی ایــن بیمــاری شــایع تــر اســت هرچنــد در ســایر 

کــم و بیــش دیــده میشــود. مناطــق 
ع تاالســمی مــاژور  کــه بیشــترین شــیو گلســتان و مازنــدران 10 تــا 13 درصــد جمعیــت ناقــل ژن تاالســمی هســتند  در اســتان هــای 
کــرده انــد.  ع ناقلیــن ژن بتــا در ایــران ذکــر  کلــی رقــم 4 درصــد را بــه عنــوان شــیو نیــز در ایــن اســتانها دیــده میشــود.به طــور 
کــه در اســتان آذربایجــان شــرقی 151  کل بیمــاران مبتــا بــه تاالســمی مــاژور در ایــران تــا ایــن تاریــخ 17500 مــی باشــد  تعــداد 

نفــر مــی باشــد.
در ناقلیــن ژن بتــا یــا همــان تاالســمی مینــور هیــچ عامــت بالینــی مشــاهده نمیشــود. تنهــا  بــا آزمایشــات خونــی و وجــود آنمــی 
خفیــف بــه تشــخیص ایــن بیمــاری میرســیم . لــذا افــراد دارای تاالســمی مینــور اهمیــت بالینــی نداشــته و نیــازی بــه مراقبــت 
کــودکان بــا رنــگ پریدگــی  ویــژه ندارنــد. در افــراد بتــا تالســمی مــاژور شــروع عایــم بالینــی بیــن 6 ماهگــی تــا 2 ســالگی اســت. 
گیــری، بزرگــی شــکم مراجعــه میکننــد . تشــخیص قطعــی بیمــاری بــا الکتروفــورز هموگلوبیــن اســت. در صــورت  ، عــدم وزن 
ــرکاری مغــز اســتخوان اســت ، در  ــه ناشــی از پ ک ــرات اســتخوان  عــدم درمــان مناســب و تزریــق بموقــع خــون ، تدریجــًا تغیی
گــر درمــان بــه موقــع انجــام نشــود مــرگ در دهــه اول عمــر اتفــاق مــی افتــد. درمــان تاالســمی مــاژور بــه  بیمــار تظاهــر میکنــد و ا

دو صــورت انجــام می گیــرد:

1-درمان پیوند مغز استخوان و خون بند ناف
2- درمان نگهدارنده شامل :

الف - تزریق خون
ب- درمان آهن زدایی

ج -طحال برداری
د- درمان عوارض بیماری

بیماری
 تاالسمی یکی

 از مشکالت جامعه 
امــــــروزی بسـیاری از 

کشور های جهان است
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جداسازی پالکت از خون
 به روش آفرزیس

)Apheresis(

ــدا  ــون از اه ــه درآن خ ــود ک ــه می ش ــی گفت ــه روش ــس ب آفرزی
کننــده گرفتــه می شــود و پــس ازجداکــردن پالکــت از آن، ســایر 
ــن  ــده می شــود. ای ــده برگردان ــدن اهــدا کنن ــه ب اجــزای خــون ب

ــرد. ــت می گی ــاعت وق ــا 1.5س ــدود 1 ت ــد در ح فرآین

1-پالکت چیست؟
کــه در انعقــاد خــون نقــش دارد و در جلوگیــری از خونریــزی رگ هــا  یکــی از اجــزای ســلولی خــون اســت 

کنــد. کتــی بــه ترمیــم جــدار عــروق کمــک مــی  بــه وســیله تشــکیل تــوده پا

2-پالکت فرزیس چیست؟
کــت فــرد  کــه بــا اســتفاده از یــک دســتگاه ویــژه، پا کــت اســت  روش پیشــرفته جمــع آوری و تهیــه پا
کننــده بــاز می گــردد.در ایــن روش  کننــده جمــع آوری و بقیــه خــون و اجــزا آن بــه بــدن فــرد اهدا اهدا

کــت تهیــه مــی شــود . 6-10برابــر روش معمــول پا

3- پالکت به روش آفرزیس چه تفاوتی با پالکت های معمولی دارد؟
ــد از  ــی توان ــم م ــود و ه ــه ش ــون تهی ــدگان خ کنن ــی اهدا ــل اهدای کام ــون  ــد از خ ــی توان ــم م ــت ه ک پا
ــه  ــت ب ک ــه پا ــود.اما تهی ــدا ش ــتقیمًا اه ــس مس ــت فرزی ک ــام پا ــه ن ــرفته ای ب ــوژی پیش ــق تکنول طری
کننــده در اختیارمــا قــرار مــی دهــدو  کــت بیشــتری را از یــک اهــدا  روش آفرزیــس تعــداد واحــد هــای پا
کــه از ایــن طریــق بــه دســت مــی  کتــی  گرفتــه اســت. پا در ســال هــای اخیــر بســیار مــورد توجــه قــرار 
کــت رانــدوم جــواب نمــی  کــه بــه تزریــق پا کیفیــت باالتــری برخــوردار اســت.زیرا در بیمارانــی  آیــد از 
دهنــد )refractory(پاســخ بهتــر اســت و باعــث تاخیــر در بــروز آلوایمونیزاســیون بــر ضــد HLA مــی 
ــی  ــای خون ــراورده ه ــق ف ــق تزری ــی از طری ــای خون ــاری ه ــال بیم ــر انتق ــش خط کاه ــب  ــردد و موج گ
کــت مــی شــود. البتــه  کنشــهای ناشــی از تزریــق چنــد واحــد پا کنــش تــب زا و ســایر وا کاهــش وا شــده و 
که:هزینــه باال-عــدم دسترســی در همــه مناطــق و در همــه زمــان هــا  ایــن روش مشــکاتی هــم دارد 
کننــده از جملــه مشــکات ایــن  کنــش ناشــی از ســیترات در اهدا )تعطیــات و آخــر هفتــه ( و احتمــال وا

روش اســت.

4- هر فرد چند بار و با چه فواصل زمانی می تواند پالکت اهدا کند؟
ع  کــت فرزیــس مــی باشــد و در مجمــو کــت بــه روش پا ــار در هفتــه مجــاز بــه اهــدای پا هــر فــرد 2 ب
کــت  کند.بایســتی در نظــر داشــت بیــن هــر بــار اهــدا پا کــت اهــدا  کثــر 24 بــار در ســال می توانــد پا حدا

گرفتــه مــی شــود. حداقــل 48 ســاعت فاصلــه در نظــر 

5-پالکت تهیه شده به این روش برای چه کسانی استفاده می شود؟
مبتایــان بــه لوسمی)ســرطان خــون(، مبتایــان بــه آنمــی آپاســتیک ،افــراد تحــت درمــان بــا داروهــای 
ســرکوب گــر ایمنــی پــس از پیونــد مغــز اســتخوان ،�� افــراد مبتــا به اختــاالت انعقــادی همراه بــا خونریزی 
زیــاد، مقاومــت پاکتــی، آلوایمونیزاســیون و افــراد تحــت شــیمی درمانــی بــه عنــوان بیمــاران نیازمنــد بــه 

پاکــت شــناخته می شــوند. 
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 توصیه های بعد از اهدای خون:
توصیــه مــی شــود پــس از اهــدای خــون بــه مــدت 15 دقیقــه در محــل خونگیــری 
کــه در اختیــار شــما قــرار مــی  کــی را  اســتراحت نماییــد و نوشــیدنی و مــواد خورا

گیــرد، میــل نماییــد. 
گیــری روی بــازوی خــود باشــید و حداقــل تــا 4 ســاعت بــه  • مراقــب محــل خــون 
گیــری بــر روی بــازوی شــما قــرار داده، دســت نزنید. کارشــناس خــون  کــه  پوششــی 
گرفتــه شــده اســت فشــار وارد نــرده و حداقــل تــا 4  کــه از آن خــون  • بــه دســتی 

ســاعت پــس از آن بــا آن دســت بــار ســنگین بلنــد نکنیــد.
• چنــد ســاعت بعــد از اهــدای خــون آب و مایعــات بیشــتری نســبت بــه قبــل 

بنوشــید.
کنیــد از غذاهــای مغــذی  کنیــد. ســعی  • بعــد از اهــدای خــون غــذای ســالمی میــل 
گوشــت قرمــز،  کنیــد. غذاهایــی ماننــد: انــواع  و غنــی از آهــن بیشــتری اســتفاده 

غ، ماهــی وحبوبــات.  مــر
• برای نیم الی یك ساعت بعد از اهدای خون سیگار نکشید. 

گــر در محــل اهــدای خــون خــود )بــازو( خــون ریــزی وجــود دارد، دســت خــود را  • ا
3 تــا 5 دقیقــه بــاال بگیریــد و فشــار دهیــد. 

کــه ســر شــما بیــن  بــه صورتــی بنشــینید  گیجــی داریــد  یــا  گــر حالــت غــش  ا  •
کــه ســر شــما پاییــن تــر از  گیریــد و یــا بــه نحــوی دراز بکشــید  زانوهایتــان قــرار 

بگیــرد.  قــرار  بدنتــان 
ــان را بــه آرامــی بگذرانیــد. شــما می توانیــد بــه فعالیــت هــای روزمــره خــود  • روزت
کارهــا و  بعــد از نیــم ســاعت بپردازیــد امــا فعالیــت اضافــه انجــام نــداده و از انجــام 

فعالیــت هــای ورزشــی ســنگین در آن روز بپرهیزیــد. 
گــر بعــد از اهــدای خــون حــال خوبــی نداشــتید، مــی توانیــد بــا مرکــز انتقــال خــون  • ا

کنید. محــل خــود تمــاس بگیریــد و بــا پزشــك یــا پرســتار حاضــر در مرکــز مشــاوره 
کبــودی مختصــری در ناحیــه ورود ســوزن  • ممکــن اســت پــس از اهــدای خــون، 
کــه بــه علــت جمــع شــدن انــدک خــون در بافــت هــای اطــراف محــل  ایجــاد شــود 

گیــری اســت. خــون 
گونه نگرانی ندارد کبودی ظرف یکی دو روز برطرف شده و جای هیچ  این 

چرا باید به طور مستمر خون اهدا کنیم؟ 
کــت  گلبــول قرمــز فقــط 35 روز و پا ذخیــره منظمــی از خــون ضــروری اســت، عمــر 
5 روز پــس از اهــدای خــون می باشــد و بعــد از ایــن مــدت نمی تــوان از آن اســتفاده 
کــه مــردم بــه صــورت منظــم )مســتمر( خــون اهــدا کنند، ســرویس  نمــود. هنگامــی 
کــه بــه طــور  انتقــال خــون می توانــد جمــع آوری خــون را بــه نحــوی طراحــی نمایــد 
کشــور در دســترس  ــی جهــت رفــع نیازهــای  ــروه خون گ کافــی از هــر  عــادی مقــدار 
کافــی و ســالم« قابــل  کننــدگان مســتمر، تهیــه» خــون  باشــد. بــدون وجــود اهدا
دیگــر  از  تــر  ســالم  داوطلــب  مســتمر  کنندگان  می باشــد.اهدا مشــکل  دسترســی 
کننــدگان خــون، از جملــه داوطلبــان بــار اول می باشــند، زیــرا اهمیــت خــون  اهــدا 
کننــدگان مســتمر بــه  کننــد.  همچنیــن احتمــال پاســخگویی اهدا ســالم را درك مــی 
کــه حجــم  اهــدای خــون در مواقــع اضطــراری بیشــتر اســت، از جملــه در مــواردی 
کــم اســت بــه عنــوان  کــه ذخیــره خــون  زیــادی از خــون موردنیــاز اســت یــا زمانــی 

مثــال در ایــام تعطیــل.
  

تفاوت حجامت با اهدای خون چیست؟ 
گــردد ولــی از  ج مــی  گــردش خــون خــار در واقــع در هــر دو روش مقــداری خــون از 
کــه شــما مــی توانیــد بــا اهــدای یــک واحــد خــون جــان ســه نفــر را نجــات  آنجایــی 
بخشــید ایــن مــورد بــه حجامــت ارجحیــت دارد.نکتــه ی دیگــر در مــورد رعایــت 
کلیــه  کــه  نــکات بهداشــتی مــی باشــد در اهــدای خــون ایــن تضمیــن وجــود دارد 
وســایل مصــرف شــده یــک بــار مصــرف واســتریل شــده باشــد ولــی در حجامــت 

چنیــن تضمینــی وجــود نــدارد.

تعداد دفعاتی که می توانیم اهدای خون کنیم چقدر است؟
کشــورها مــردان  کثــر  افــراد بالــغ ســالم می تواننــد بــه طــور مســتمر خــون دهنــد. در ا
هــر ســه مــاه یکبــار و خانــم هــا هــر 4 مــاه یکبــار می تواننــد خــون اهــدا نماینــد. 
کــه فاصلــه میــان دو بــار اهــدای خــون متوالــی می توانــد 8  ) شــایان ذکــر اســت 
هفتــه باشــد امــا دفعــات اهــدای خــون در ســال بــرای مــردان 4 بــار و بــرای بانــوان 

3 بــار اســت.

نقش مبارزه با آلودگی هوا در 
پیشگیری و درمان بیماریها

گــروه پزشــکی اجتماعــی و مرکــز تحقیقــات عوامــل اجتماعــی موثــر  دکتــر محمــد زکریــا پزشــکی ، 
بــر ســالمت، دانشــکده پزشــکی تبریــز

 نقش آلودگی هوا در ایجاد بیماریها:
کننــده ســامتی جســمی و روانــی مــردم در شــهرهای بــزرگ    آلودگــی هــوا یکــی از عوامــل اصلــی تهدیــد 
کننــده اصلــی بیشــتر بیماریهــای شــایع و رو بــه رشــد در  ایــران مــی باشــد. آلودگــی هــوا از عوامــل مســتعد 
گســتره بیماریزایــی آلودگــی هــوا در طــول زندگــی انســان ، از آســیب زدن بــه اســپرم  ایــران مــی باشــد.  
انســان شــروع و تــا بــه خطــر افکنــدن ســامت ســالمندان ادامــه دارد. یکــی از عوامــل خطــر اصلــی 
ــا ذرات آالینــده هــوا از طریــق جفــت خطــر  ــاروری مــردان آلودگــی هــوا مــی باشــد. مواجهــه جنیــن ب ناب
کــودک افزایــش میدهــد. آلودگــی هــوا بــا ایجــاد اختــال در رشــد جنیــن،  بیمــاری بیــش فعالــی را در 
کــودکان بــا وزن پاییــن را افزایــش می دهــد. چاقــی یکــی از معضــات بهداشــتی مهــم و رو  احتمــال تولــد 
بــه رشــد در ایــران مــی باشــد.  چاقــی احتمــال بــروز بســیاری از بیماریهــا را افزایــش مــی دهــد. بایــد توجــه 
کــه آلودگــی هــوا خطــر بــروز چاقــی را افزایــش مــی دهــد. آلودگــی هــوا نــه تنهــا از طریــق افزایــش  داشــت 
احتمــال بــروز چاقــی بلکــه مســتقیما از طریــق ایجــاد مقاومــت بــه انســولین در بــدن انســان احتمــال بــروز 
بیمــاری دیابــت را افزایــش مــی دهــد.  آلودگــی هــوا یکــی از عوامــل خطراصلــی بــروز بیماریعــای شــایعی 
ماننــد انــواع ســرطانها ،ســکته قلبــی، ســکته مغــزی و آســم مــی باشــد. احتمــال بــروز فیبریاســیون 
دهلیــزی و آپاندیدســیت حــاد بــا افزایــش غلظــت ذرات آالینــده در هــوا افزایــش می یابــد. متاســفانه 
در ســالهای اخیــر پدیــده بیماریــزای "ریزگردهــا بــا منشــا ء خارجــی" بــه معضــل آلودگــی هــوای شــهرها 
کــودکان و ســالمندان در برابــر آلودگــی هــوا  اضافــه شــده اســت. آســیب پذیــری بیمــاران قلبــی و ریــوی، 
بیشــتر از ســایرین اســت. وقتــی آلودگــی هــوا تشــدید می یابــد بســیاری از بیمــاران جســمی و روانــی نمــی 

تواننــد از داروی "ورزش و هــوای ســالم" در پارکهــا بــرای بهبــودی بیمــاری خــود اســتفاده نماینــد.

مبارزه با آلودگی هوا:  
کاهــش دهــد،  کاهــش آلودگــی هــوا نــه نتهــا می توانــد احتمــال بــروز بیماریهــای مختلــف را  تــاش بــرای 
بلکــه نقــش اساســی در درمــان بســیاری از بیمــاران نیــزدارد. مشــارکتهای مردمــی و همکاریهــای ادارات 
و ســازمانهای مختلــف، پیــش شــرط اصلــی مبــارزه مؤثــر بــا آلودگــی هــوا مــی باشــد. در ماههــای اخیــر 
یــك ســازمان مــردم نهــاد در اراك بــا دفتــر آمــوزش و مشــارکت مردمــی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
و همچنیــن دفتــر محیــط زیســت و توســعه پایــدار وزارت ورزش و جوانــان یــك پویــش ملــی را بــا عنــوان 
کاســتن از  آلودگــی هــوا از  کــرده انــد. هــدف ایــن پویــش  پویــش "ســه شــنبه هــای بــدون خــودرو" شــروع 

کمتــر از خــودروی شــخصی می باشــد. طریــق تشــویق مــردم بــه اســتفاده 
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شروع فعالیت کلینیک ویژه
 تخصصی و فوق تخصصی مرکز آموزشی درمانی الزهرا؟اهع؟
کلینیک ویژه  تخصصی و فوق تخصصی  به اطالع مراجعین و همشهریان محترم می رساند 

مرکز آموزشی درمانی الزهرا؟اهع؟آماده ی ارائه خدمات در حوزه های زیر می باشد:

کلینیک فوق تخصصی نوزادان	 
کلینیک فوق تخصصی قلب و عروق	 
کلینیک فوق تخصصی کلیه)نفرولوژی(	 
کلینیک فوق تخصصی گوارش و کبد بالغین	 

کلینیک جنین شناسی بالینی	 
کلینیک سالمت جنسی	 
کلینیک  تخصصی زنان، زایمان و نازایی	 

ساعت فعالیت کلینیک
 از ساعت 16 الی 20

نوبت دهی اینترنتی از طریق

 سامانه ی شفاداک
http://Shafadoc.ir
تلفن تماس:4135539161 داخلی488
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تبریز - بیمارستان امام رضا؟ع؟- جنب بخش ارتوپدی-واحد فراهم آوری اعضای پیوندی
 تلفن33341318  

با مراجعه به این سایت می توانید کارت اهدای عضو را دریافت کنید.
Tabriz.ehda.center 

گی �ن و، اهدای �ن اهدای ع�ن

1:8 یــک اهــدا کننــده عضــو می توانــد 
هشــــت زنـــــــدگی را نجــات دهــــد

10 هــر ده دقیقــه یــک نفــر بــه لیســت 
می شــود اضافــه  پیونــد  انتظــار 

بـه طـور متوســط هـر روز ١٢ نفـر از کســــانی کـه در 12
لیست انتظار دریافت عضو هستند، فوت می کنند




