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فصلنامه خبری دانشگاه علوم پزشکی تبریز



مــن افتخــار می کنــم کــه ایــران عزیــز مــا ازلحــاظ ســطح پزشــکی و توانایی هــای پزشــکی در ســطحی قــرار دارد کــه جــای آن دارد کــه مّلــت مــا بــه وجــود ایــن تعــداد پزشــک، چــه جــّراح، چــه 
پزشــک های داخلــی، چــه انــواع و اقســام کســانی کــه خدمــات پزشــکی انجــام می دهنــد، چــه پرســتاران، واقعــًا افتخــار کنــد کــه مــا الحمداللــه ایــن ثــروت عظیــم را در اختیارداریم...ایــن را مــن 
می دانســتم یعنــی مــن همیشــه نگاهــم بــه ایــن جامعــٔه پزشــکی و جامعــٔه درمان کننــده همین جــور نگاهــی بــوده؛ اّمــا وقتــی انســان خــودش زیــِر دســت این هــا قــرار می گیــرد و نحــوه کار این هــا 

ــم... ــن پزشــکان عزیزمــان داری ــروت عظیمــی از وجــود ای ــًا چــه ث ــا واقع ــد کــه م ــه »عین الیقیــن«؛ انســان به طــور محســوس حــس می کن ــل می شــود ب ــد، آن »علم الیقیــن« تبدی را می بین



در این شـماره می خوانید

48سیاستهای ملی سالمت
 اینفوگرافــی عملکــرد دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز در  طــرح تحــول نظام ســامت  / دســتاوردهای 
ــا  ــو ب ــرقی /  گفتگ ــان ش ــتان آذربایج ــامت در اس ــام س ــول نظ ــی تح ــرح مل ــه ط ــرای  برنام اج
دکتراصــان آبــادی معــاون آموزشــی دانشــگاه / مصاحبــه بــا  رییــس ســازمان نظــام پزشــکی اســتان 

آذربایجــان شــرقی/ و...

4دانشگاه و جامعه دانشگاهی
ــش  ــد. / درخش ــو« ش ــاوری نان ــوم و فن ــه عل ــك ب ــزه کم ــده »جای ــودابه داوران برگزی ــر س ــم دکت خان
ــد  ــر محم ــی رازی / دکت ــنواره تحقیقات ــتمین جش ــز دربیس ــکی تبری ــوم پزش ــگاه عل ــن دانش محققی
ــی /اعطــای مــدرک دکتــرای  ــه امیــدی در بیــن دانشــمندان برترجهان ــدا لل ــر ی ــی و دکت برزگــر جال

ــر   ــت متل ــه پروفســور لیزول افتخــاری ب

58رویدادهای دانشگاه
ــچ  ــا ســفره  / هی ــی غــذا از مزرعــه ت ــه ســامت ایمن ــا رویکــرد شــعار هفت ــری ب برگــزاری نشســت خب
عامــل تهدیــد کننــده جــدی ایمنــی غــذا تاکنــون در اســتان مشــاهده نشــده اســت  / اســتان آذربایجــان 
شــرقی در بعــد تولیــد ســنتی و صنعتــی جــزو اســتان هــای برتــر کشــور اســت /   نواختــه شــدن زنــگ 
ــا نماینــده  ــه همــراه اعضــای هیــأت رئیســه ب ــدار رئیــس دانشــگاه ب ســامت در مــدارس اســتان / دی
ولــی فقیــه در اســتان / برگــزاری کنفرانــس یــك روزه مراقبــت هــای تنفســی نــوزادان / برگــزاری اولیــن 

همایــش کشــوری هیپرتانســیون ریــوی بزرگســاالن و اطفــال / و ...

اســترس مغــز کــودکان را تغیــیـــــر  می دهــد / کوهــورت آذر / آیــا بــا  تغییــر ســبك زندگــی مــی تــوان از بیماری 
ســرطان  پیشــگیری کــرد / ســرماخوردگی کــودکان / آلــرژی چیســت؟  /  و ...

58برنامه های هفته سالمت42علم و تندرستی
دیــدار بــا نماینــده ولــی فقیــه در اســتان / برگــزاری نشســت خبریــز بــا رویکــرد شــعار هفتــه ســامت /  

ســخنرانی پیــش از خطبه هــای نمــاز جمعــه / دومیــن جشــنواره غذاهــای ســالم / و...

36دین و سالمت
 پــرورش علــم در دامــان اســام  / نشســت خبری »نقــش خیریه ها در تحقیقات  دانشــگاهی« / تقویــت راهبرد 

مشــارکت های اجتماعی  در ســامت

38ورزش و سالمت
گــزارش یازدهمیــن المپیــاد فرهنگــی ورزشــی دانشــگاه های علــوم پزشــکی کشــور /  نتایــج ششــمین 

جشــنواره ورزشــی کارکنــان و اســاتید دانشــگاه 

هشــت ســال پیــش ضــرورت حضــور حرفــه ای در جمــع روابــط عمومی هــای 
ادارات  عمومی هــای  روابــط  و  کشــور  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه های 
نشــریه ای  انتشــار  بــرای  تــا  داشــت  آن  بــر  را  مــا  اســتان،  مختلــف 
تخصصــی بــرای روابــط عمومــی دانشــگاه اقــدام نماییــم، کــه ایــن کار 
نوپدیــد "نــدای ســامت" نــام گرفــت، نــدای ســامت ســعی در بازتــاب 
ــی  ــت و گاه ــگاه داش ــف دانش ــای مختل ــز در  رده ه ــکاران عزی ــت هم فعالی
ــتمین  ــون هش ــریه اکن ــن نش ــد.   ای ــل گردی ــز حاص ــی نی ــات قابل توجه توفیق
ســال حیــات خویــش را ســپری می نمایــد و بــه حــول و قــوه ی الهــی در 
ــت  ــگاه سیاس ــئولین دانش ــه و مس ــن فصلنام ــان ای ــد، متولی ــردی جدی رویک
غیــر انحصــاری نمــودن آن را در دســتور کار و انتشــار آن قــرار داده انــد 
تــا تمــام الیه هــای ســازمانی و گروه هــای آموزشــی در آن حضــور فعــال 
ــا ایــن نشــریه وزیــن آینــه ای تمام نمــا از ســیمای دانشــگاه و  داشــته باشــند ت
ــگان آن باشــد و ســهم دانشــگاه در خدمــات اجتماعــی  ــگان و فرزان فرهیخت

آن  ، چنان کــه شایســته اســت شناســانده شــود.
متولیــان  جدیــد  سیاســت  اطاع رســانی،  دانســتن  ضــروری  بــا  لــذا 
افــراد   و  دلســوزان  و  فرهیختــگان  تمــام  از  ســامت"  نــدای  "فصلنامــه 
یــاری  را  مــا  ایــن مهــم  در  اســت  و صاحب نظــر مســتدعی  صاحب قلــم  
ــن فرصــت فرهنگــی دل نشــین تر از پیــش، میهمــان نگاه هــا   ــا از ای ــد ت نماین

و دل هــای پــاک مــردم شــریف اســتان باشــیم.
ــرح  ــه ط ــرای بهین ــکاران در اج ــردن هم ــو ک ــریه در همس ــن نش ــک ای بی ش
ــام  ــتی های آن در مق ــدن کم وکاس ــان ش ــز نمای ــامت و نی ــام س ــول نظ تح
ــف  ــذا بی تکل ــت، ل ــد داش ــزایی خواه ــه س ــر ب ــع آن تأثی ــتان و رف ــرا در اس اج
ــز  ــه و نی ــد و نظــر منصفان ــز ، نق ــرم و همــکاران عزی ــارف از اســاتید محت و تع
ــه  ــه گــزارش عملکــرد جهــت اطاع رســانی ســریع و دقیــق دســتاوردها ب ارائ

محضــر مــردم شــریف انتظــار مــی رود.
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پیام دكتر صومی
 به تمام خدمتگزاران

 و تالشگران عرصه سالمت 
 همکاران محترم،دانشجویان عزیز ،اساتید گرامی

 سام علیکم؛
همه روزهای خوب فروردین و اردیبهشت، والدت مولود بزرگوار کعبه ،روز پدر ،روز معلم ،روز کارگر،روز زن،هفته سامت،روز علوم آزمایشگاهی،روز ماما سالگرد 

 شروع اجرای طرح تحول نظام سامت بر شما خدمتگزاران عرصه سامت گرامی باد.
یک سال پرافتخار را پشت سر گذاشتیم محصول قسمتی از تاش همه ما در بهداشت،احداث و تجهیز صدها خانه بهداشت مرکز بهداشتی درمانی ،ساماندهی 

مراکز سکونت پزشک استقرار پزشک در بیش از 95%مراکز بهداشتی درمانی روستایی شهری روستایی،تأمین و توزیع مکمل، دارو،استقرار بهترین نوع ارائه 
 خدمات در حاشیه شهرها از طریق خرید خدمت و توجه ویژه به بهداشت دهان و دندان و..

در عرصه درمان،ارائه خدمات مناسب با کمترین هزینه به حدود سیصد هزار نفر بیمار بستری با حفظ کرامت انسانی، اصاح هتلینگ بیش از هزار تخت از 
دورترین بیمارستان های استان تا مراکز طالقانی،قاضی طباطبائی ،شهدا ،امام رضا، راه اندازی اورژانس هوائی، تأمین داروهای موردنیاز. 

در عرصــه آمــوزش و پژوهــش و دانشــجوئی اهتمــام بــه توســعه زیــر ســاختارهای متعــدد مثــل احــداث پژوهشــگاه سلف ســرویس دانشــکده داروســازی ســالن های 
دانشکده ها،گســترش شــرکت های دانش بنیــان درخشــش اســاتید و دانشــجویان در جشــنواره های پژوهشــی ،ورزشــی،فرهنگی،المپیادهای علمــی تأمیــن 
قســمتی از تجهیــزات موردنیــاز، توجــه بــه اجــرای قانــون در آمــوزش ،ارزیابــی ،صیانــت از حقــوق دانشــجویان ،رفتــار حرفــه ای و در توســعه و پشــتیبانی پرداخــت 
به موقــع و همزمــان حقــوق کارکنــان در تمــام ســطوح،تاش در پرداخــت مطالبــات کارکنــان در کمتریــن زمــان ممکــن، لحــاظ نمــودن حــدود دویســت  میلیــارد 
ــع  ــذب مناب ــف می نماید(ج ــا را تل ــرژی م ــی از ان ــمت عظیم ــت قس ــاه اس ــده م ــه هیج ــه )ک ــای بی ضابط ــا و خریده ــاماندهی انباره ــه( س ــی منتحل ــان بده توم
ــرم  ــر محت ــور و وزی ــرم  رئیس جمه ــاون اول محت ــط مع ــوح توس ــداء ل ــامت و اه ــه س ــگران عرص ــوان تاش ــگاه به عن ــاون دانش ــس و مع ــتانی، انتخاب ریی اس
بهداشــت و درمــان، ارج نهــادن بــه قســمتی از تــاش صادقانــه شــما همــکاران عزیــزم بــود کــه صادقانــه بــه محضرتــان تقدیــم می گــردد. ولــی مــا راه درازی در 
پیــش رو داریــم. نظــام ناکارآمــد اجرائــی مــا بایــد اصــاح شــود.فرایندهای معیــوب در تمــام ســطوح بایــد شناســایی و رونــد خدمت رســانی بــه مشــتریان داخلــی و 
خارجــی ارتقــاء یابد.انضبــاط اداری مالــی و عمــل درســت بــه قوانیــن و آئین نامه هــای موجــود در عرصه هــای  بهداشــت، آمــوزش و پژوهــش و توســعه مدیریــت، 

دغدغــه اصلــی در کنــار تــاش همه جانبــه بــرای توســعه دانشــگاه اســت. 
دانشــگاه مــا بــا همــت شــما عزیــزان موضوع توســعه نیــروی انســانی را در ســرلوحه کار گــروه خــود قــرار داده اســت.از تمــام تاش هــای صادقانــه شــما خوبــان 

ــا امیــد بــه لطــف الهــی دســت یــاری به ســوی تک تــک شــما صاحبــان اصلــی دانشــگاه درازمــی کنــم و بازمی گویــم  سپاســگزارم و ب

دست در دست هم دهیم به مهر           دانشگاه خود را کنیم آباد.

دکتر محمدحسین صومی/رییس دانشگاه
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بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم 
ــه  ــامت ک ــی س ــش مل ــز در همای ــکی تبری پزش
همزمــان بــا ششــمین روز از هفتــه ســامت و بــا 
ــکاری  ــامت، هم ــی س ــتهای کل ــوان »سیاس عن
بیــن بخشــی » بــا حضــور مســئولین ارشــد نظــام 
ســامت و دســتگاه هــا و وزارتخانــه هــای مرتبــط 
بــا حــوزه ســامت در ســالن همایــش هــای 
برگــزار شــد وزیــر بهداشــت  بین  المللــی رازی 
درمــان و آمــوزش پزشــکی دکترمحمدحســین 
ــز  ــکی تبری ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش ــی ریی صوم
و دکتــر جعفرصــادق تبریــزی معــاون بهداشــت، 
درعرصــه  تاشــگر  منتخبیــن  عنــوان  بــه  را 

ــد. ــی نمودن ــور معرف ــامت کش س
مهنــدس اســحاق جهانگیــری در همایــش ملــی 
ــا  ــای رازی ب ــش ه ــالن همای ــه در س ــامت ک س
آمــوزش  و  درمــان  بهداشــت،  وزرای  حضــور 
و  کار  تعــاون،  و  پــرورش  و  آمــوزش  پزشــکی، 
ــامت را  ــه س ــد، هفت ــزار ش ــی برگ ــاه اجتماع رف
فرصتــی مناســب بــرای ارائــه فعالیــت هــا و بیــان 
مشــکات حــوزه ســامت بــا مــردم بیــان کــرد و 
ــن حــوزه دســتگاه هــای  گفــت: الزم اســت در ای
مرتبــط همــکاری هــای الزم را داشــته باشــند چــرا 
کــه هــر چــه بــه ســمت توســعه پیــش می رویــم بــا 
ــدی در حــوزه هــای محیــط زیســت  مســائل جدی
ــزم  ــد ع ــویم و نیازمن ــی ش ــه م ــامت مواج و س
ــع  ــرای رف ــق ب ــای دقی ــزی ه ــه ری ــدی و برنام ج

ــتیم. ــا هس ــوزه ه ــن ح ــکات در ای مش
معــاون اول رییــس جمهــور، ســامت را یکــی از 
نیازهــای اساســی آحــاد مــردم یــک جامعــه عنوان 
ــه دلیــل تاکیــدات  کــرد و گفــت: در جامعــه مــا ب
دینــی و اســامی و همچنیــن ضــرورت ملــی 
بایــد بــه ایــن مقولــه توجــه ویــژه شــود. مهنــدس 
ــر  ــای ه ــر بن ــه، زی ــن ک ــان ای ــا بی ــری ب جهانگی
فعالیــت اقتصــادی و اجتماعــی کشــورها، جامعــه 
ــن  ــی تری ــی از اصل ــت: یک ــت، گف ــالم اس ای س
تامیــن  هــا،  دولــت  حکمرانــی  هــای  مولفــه 
ــه  ــا ب ــت ه ــه آن دول ــهروندان و توج ــامت ش س
ایــن موضــوع اســت، چــرا کــه اصلــی تریــن مولفــه 

ــت. ــامت اس ــدار، س ــعه پای توس
معــاون اول رییــس جمهــور، بــا اشــاره بــه اجــرای 
طــرح تحول ســامت، افــزود: خوشــبختانه دولت 
ــن  ــامت را مهمتری ــدا، س ــان ابت ــم در هم یازده
اولویــت خــود قــرار داد و جهــت گیــری هــای 
شــخص رییــس جمهــور و وزیــر بهداشــت باعــث 
ــزی  ــه ری ــا برنام ــع ب ــرح جام ــک ط ــه ی ــا ب ــد ت ش
دقیــق بــه نــام طــرح تحــول ســامت دســت 
ــه  ــامت ب ــول س ــرح تح ــه وی، ط ــه گفت یابیم.ب
تمــام مولفــه هــای ســامت توجــه کــرده اســت، و 
الزم اســت بــه منظــور اجــرای هــر چــه بهتــر ایــن 
طــرح تمــام دســتگا ههــا همــکاری هــای الزم را 

ــند. ــته باش ــت داش ــا وزارت بهداش ب
گذشــت  بــه  اشــاره  بــا  جهانگیــری  مهنــدس 
و  ســامت  تحــول  طــرح  اجــرای  از  یکســال 
ارائــه  از  مــردم  رضایتمنــدی  میــزان  افزایــش 
خدمــات بهداشــتی و درمانــی، افــزود: طبــق 

ارزیابــی هایــی کــه از ســوی وزارت بهداشــت و 
ســایر دســتگاه هــا نســبت بــه ایــن طــرح صــورت 
ــد از  ــدود90 درص ــه ح ــد ک ــخص ش ــت، مش گرف
اهــداف ایــن طــرح اجرایــی شــده اســت. وی یکــی 
از مهــم تریــن اهــداف طــرح تحــول ســامت 
ــتان  ــی در بیمارس ــای درمان ــه ه ــش هزین را کاه
هــای دولتــی بیــان کــرد و گفــت: پرداخــت هزینــه 
ــد و در  ــر 6 درص ــه زی ــهرها ب ــی در ش ــای درمان ه
روســتا بــه 3 درصــد کاهــش یافتــه اســت.مهندس 
ــرح  ــروع ط ــا ش ــه ب ــن ک ــان ای ــا بی ــری ب جهانگی
تحــول ســامت بحــران دارو برطــرف شــد، افزود: 
ــه  ــرای تهی ــا بیمــاران ب ــن طــرح موجــب شــد ت ای
تجهیــزات پزشــکی و لــوازم بیمارســتانی بــه خــارج 
ــود  ــط خ ــوند و توس ــاع داده نش ــتان ارج از بیمارس
بیمارســتان بــرای فــرد بســتری شــده تامیــن شــود.

وزیــر بهداشــت گفــت: اگــر خواهــان پیشــرفت و 

ــتن  ــا داش ــدف، ب ــن ه ــتیم ای ــور هس ــعه کش توس
مــردم بیمــار میســر نمــی شــود و حتمــا بایــد 
باشــیم.دکتر  داشــته  ســالمی  هــای  انســان 
ــامت  ــی س ــش مل ــمی در همای ــن هاش سیدحس
ضمــن قدردانــی از رئیــس جمهــور بــه دلیــل 
زیســت  محیــط  و  ســامت  حــوزه  بــه  توجــه 
ــه  ــری ب ــدس جهانگی ــی از مهن ــن قدردان همچنی
ــه اجــرای طــرح تحــول ســامت  دلیــل کمــک ب
ــامت  ــه س ــم ک ــی کنی ــکر م ــدا را ش ــت: خ گف
ــه  ــرار گرفت ــت ق ــت هــای مهــم دول یکــی از اولوی
اســت و امیــدوار هســتیم ایــن موضــوع مســتدام 
خواهــان  اگــر  گفــت:  بهداشــت  باشــد.وزیر 
پیشــرفت و توســعه کشــور هســتیم ایــن هــدف، بــا 
ــا  ــود و حتم ــی ش ــر نم ــار میس ــردم بیم ــتن م داش
ــیم. وی  ــته باش ــالمی داش ــای س ــان ه ــد انس بای
بــا اشــاره بــه دســتورات دیــن اســام درخصــوص 

مســایل بهداشــتی گفــت: نمــی توانیــم ادعــا کنیم 
ــت  ــت و نظاف ــه بهداش ــی ب ــتیم ول ــلمان هس مس
ــه  ــت توج ــوزه بهداش ــی ح ــای متول ــتگاه ه و دس

ــیم. ــته باش نداش
 

راه طوالنـــی بـــرای تحقـــق اهـــداف 
ســـامت در پیـــش داریـــم

دکتــر هاشــمی گفــت: نبایــد تصــور کنیــم کــه در 
مقطعــی بخشــی از اعتبــارات را بــه حــوزه ســامت 
اختصــاص داده ایــم و نظــام کارآمــدی ایجــاد 
ــوزه  ــداف ح ــق اه ــرای تحق ــه ب ــت بلک ــده اس ش
ســامت و رفــع مشــکات ایــن حــوزه راه طوالنــی 
و ســختی در پیــش داریم.دکتــر هاشــمی بــا بیــان 
اینکــه حتــی در بهتریــن نظــام هــای ســامت 
ــا دســتگاه هــای بهداشــتی 20درصــد  موفــق دنی
ســامتی را تامیــن مــی کننــد و 80درصــد مربــوط 
بــه ســایر بخــش هاســت، بــر نقــش عوامــل 
اجتماعــی موثــر بــر ســامت تاکیــد کــرد و گفــت: 
مولفــه هایــی ماننــد فقــر، اعتیــاد، بیــکاری و 
ــیار  ــه بس ــامت جامع ــن س ــوادی در تامی ــی س ب
تاثیرگــذار هســتند. در ادامــه مراســم، دکتــر محمــد 
حســین صومــی، رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی 
تبریــز بــه خاطــر ویژگــی تــاش ارزنــده بــرای 
ســاماندهی تامیــن مراقبــت هــای اولیــه ســامت 
عنــوان  بــه  تبریــز   مناطــق حاشــیه شــهر  در 
تاشــگر برگزیــده ســامت منتخــب و جایــزه 
خــود را از معــاون اول رییــس جمهــور و وزیــر 
ــر جعفــر  بهداشــت دریافــت کــرد.  همچنیــن دکت
دانشــگاه  بهداشــت  معــاون  تبریــزی،  صــادق 
علــوم پزشــکی تبریــز، اجــرای کامــل برنامــه ارائــه 
ــه جمعیــت حاشــیه  خدمــات بهداشــتی درمانــی ب
و   شــده  برگزیــده  شــرقی،  درآذربایجــان  شــهر 
جایــزه خــود را از معــاون اول رییــس جمهــور و 

ــرد.  ــت ک ــت دریاف ــر بهداش وزی

رییــس دانشــگاه  از  تقدیــر  لــوح  متــن 
علــوم  دانشــگاه  بهداشــت  معــاون  و 
زیر اســت:  شــرح  بــه  تبریــز  پزشــکی 
بــه حــول و قــوه پــروردگار یکتــا و با همت سیاســت 
گــزاران و قانــون گــزاران کشــور، خوشــبختانه 
ــعه  ــای توس ــر بن ــوان زی ــه عن ــامت ب ــون س اکن
ــه رســمیت شــناخته  ــه کشــور ب ــدار همــه جانب پای
ــه  ــام نهادین ــی نظ ــای کل ــت ه ــده و در سیاس ش
شــده اســت. از ایــن رو بــا برنامــه ریــزی و تــاش 
حــوزه  متولیــان  و  انــدرکاران  دســت  مســتمر 
ســامت، آینــده ای درخشــان و روشــنتری بــرای 
کشــور متصــور اســت. اینــک کــه بــه بهانــه هفتــه 
ســامت فرصــت مناســبی بــرای تبییــن مشــارکت 
ــی در  ــتگی اجتماع ــی و همبس ــن بخش ــای بی ه
حــوزه ســامت و ارج نهــادن بــه تــاش و تجلیــل 
از دســت انــدر کاران و تاشــگران در ایــن عرصــه 
ــه ارجمنــد  ــا شــده اســت انتخــاب آن گرانمای مهی
ــک  ــامت را تبری ــه س ــگر عرص ــوان تاش ــا عن ب
ــان را در  ــت بلندت ــمند و هم ــاش ارزش ــه و ت گفت

عرصــه ســامت کشــور ارج مــی نهــم. 

همایش ملی سامت برگزار شد
تقدیر از دكتر محمد حسین صومی و دكترجعفرصادق تبریزی  به عنوان تالشگران عرصه سالمت
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بــه گــزارش نمایندگــی دائــم جمهــوری اســامی ایــران در ســازمان یونســکو ، ســرکار خانــم دکتــر ســودابه داوران عضــو هیــات علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز در چهارمیــن دوره جایــزه » کمــك بــه علــوم 
و فنــاوری نانــو« در ســازمان آموزشــی، علمــی و فرهنگــی ملــل متحــد )UNESCO( برگزیــده شــده انــد. مراســم اهــدای ایــن جایــزه بــا حضــور مدیــر کل یونســکو، تاریــخ 21 فروردیــن 1394 )10 آوریــل 
2015( در مقــر ایــن ســازمان – پاریــس برگــزار شــد. ضمــن تبریــك بــه ســرکار خانــم دکتــر داوران و آرزوی ســربلندی وافــر بــرای ایشــان، ایــن افتخــار را بــه تمامــی همــکاران تبریــك مــی گوییــم. دکتــر داوران 

اســتاد گــروه شــیمی دارویــی دانشــکده داروســازی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز و همچنیــن مدیــر گــروه نانــو تکنولــوژی پزشــکی دانشــکده علــوم نویــن دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریزاســت. 

گفتنی است دكتر سودابه داوران پیش از این موفق به دریافت عناوین و جوایز ذیل شده است: 
کسب رتبه اول در نهمین جشنواره علوم پزشکی رازی در علوم پایه دارویی در سال 	 
سه بار انتخاب به عنوان پژوهشگرنمونه مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم  پزشکی تبریز 	 
 انتخــاب بــه عنوان زن نمونه نخبه ســال 1386از طرف نهاد محترم ریاســت جمهوری 	 

 انتخاب به عنوان 100 دانشمند نمونه سال 2008 توسط دانشگاه کمبریج  	 
پانزده ثبت اختراع در سیستمهای دارورسانی نوین مجری طرح برتر دانشگاهی سال86 	 
پژوهشگر نمونه استان آذر بایجان شرقی در سال 1387 	 

خانم دكتر سودابه داوران
 برگزیده »جایزه كمك به علوم و فناوری نانو« شد. 

از سوی سازمان یونسكو 
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پیام تبریك دكترصومی 
رییس دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 به سركار خانم دكتر سودابه داوران 

دوعالــم  بانــوان  ســرور  والدت  ابتــدا  در 
ــوان و  ــه بان ــه هم ــرا ب ــه زه ــرت فاطم حض
ــك  ــورمان تبری ــوش کش ــخت ک ــادران س م
اســتاد شــیمی دارویــی  بنــده  می گویــم. 
گــروه  مدیــر  و  داروســازی  دانشــکده 
ــتم.  ــکی هس ــوژی پزش ــو تکنول ــوزش نان آم
ــب،  ــد اینجان ــاع داده ش ــش اط ــی پی مدت
برنــده جایــزه یونســکو باعنــوان » کمــك 
ــه  ــزه ب ــن جای ــو « شــده ام. ای ــه توســعه نان ب
کســانی تعلــق مــی گیــرد کــه بیشــترین کار 
ــت  ــد. هیئ ــام داده ان ــو انج ــه نان را در زمین
مــاه  چندیــن  از  پــس  یونســکو  داوران 
مطالعــه روی آثــار، اختراعــات و مقــاالت 
علمــی محققــان و پژوهشــگران در سراســر 
جهــان توانســتند ایــن چهــار نفــر را انتخــاب 

و از آنــان قدردانــی کننــد. 
ایــن جایــزه در زمینــه علــوم و فنــون بســیار 
ــه  آن  ــز ب ــا نی ــور م ــه از کش ــت ک ــم اس مه
اهمیــت زیــادی داده مــی شــود. مــا در 
ایــران یــك ســتاد نانــو تکنولــوژی داریــم کــه 
یــك چارچوبــی را در ایــارن تعییــن کــرده کــه 
بیــن آزمایشــگاه های دانشــگاهها و مراکــز 
و  برقــرار مــی کنــد  تحقیقاتــی مختلــف 

اینهــا مــی تواننــد از دســتگاههای پیشــرفته 
همدیگــر اســتفاده بکننــد. ایــن مرکــز از 
پــروژه هــا و دانشــجویان و مقاالتــی کــه در 
ارتبــاط بــا نانــو هســتند حمایــت مالــی هــم 
ــر  ــرم هــم ب ــت محت انجــام مــی دهــد. دول
روی توســعه نانــو تکنولــوژی و پیشــرفت در 
ــو  ــم نان ــد دارد. عل ــیار تاکی ــه بس ــن زمین ای
ــم بســیار مهــم اســت و  ــك عل ــوژی ی تکنول
ــوژی  ــو تکنول ــر اســاس نان ــا ب در آینــده، دنی
اســت  و مــن اعتقــاد دارم کــه پیدایــش نانــو 
تکنولــوژی و توســعه آن و بــه ویــژه نانــو 
ــی  ــد جهان پزشــکی شــروع یــك عصــر جدی
اســت و تحــول بزرگــی را در علــوم بــه وجــود 
حاضــر  حــال  در  بنابرایــن  اســت.  آورده 
آن  روی  بــر  دنیــا  کــه  علومــی  از  یکــی 
آن  و متخصصیــن  کــرده  ســرمایه گذاری 
ــوژی اســت  ــو تکنول ــد نان ــت مــی کن را تربی
و مخصوصــا زمینــه ای کــه مــن خــود 
ــوژی  ــو تکنول ــم در نان ــی کن روی آن کار م
مــن  اســت.کارهای  پزشــکی  و  دارویــی 
عمدتــا در بــاب نانــو تکنولــوژی ســرطان 
اســت، تحقیــق بــر روی سیســتم هــای 
ــه  ــم ک ــی کنی ــد کار م ــانی هدفمن دارو رس

ــد دارو  ــده و هدفمن ــرل ش ــورت کنت ــه ص ب
ــد  ــی کن ــت م ــاص هدای ــای خ ــه ارگانه را ب
کــه ایــن روش درمانــی عــوارض جانبــی 
ــازار  داروهــای ضــد ســرطان کــه االن در ب
وجــود دارنــد و بــه کار مــی رونــد را برطــرف 
مــی کنــد و مطالعــات بســیاری کــه انجــام 
گرفتــه اســت نشــان داده اســت کــه کارایــی 
ــتر  ــی بیش ــد خیل ــای جدی ــتم ه ــن سیس ای
اســت  دارویــی  هــای  سیســتم  ســایر  از 
زود  تشــخیص  در  آینــده  در  می تواننــد  و 
هنــگام  ســرطان و ریشــه کــن کــردن ایــن 
ــه  ــد ک ــده باش ــدوار کنن ــیار امی ــاری بس بیم
در پانــزده ســال آینــده بیمــاری ســرطان 
در حــد ریشــه کــن شــدن یــا بســیار کنتــرل 
شــده تبدیــل خواهــد شــد. زمینــه بعــدی کار 
در خصــوص دارو رســانی انســولین اســت. 
ــه  ــتم ب ــن سیس ــه ای ــود ک ــن ب ــان ای هدفم
صــورت خوراکــی مــورد اســتفاده قــرار گیــرد 
ــت  ــاالت و پتن ــز مق ــه نی ــن زمین ــه در ای ک
هــای متعــددی را چــاپ و ثبــت کــرده ایــم. 
در مــورد اختراعــات نیــز مــن 15 اختــراع بــا 
ــت دو  ــه ثب ــدام ب ــته و اق ــی داش ــت داخل ثب

ــته ام. ــی داش ــن الملل ــراع بی اخت

گفت و گو با خانم دكتر داوران

نانو پزشکی، آغاز عصر جدید جهانی 

ــژه علمــی ســازمان علمــی، فرهنگــی و تربیتــی ملــل  ــزه وی ــز کســب جای ــوم پزشــکی تبری دکتر محمدحســین صومی، رئیــس دانشــگاه عل
ــط  ــه گزارش رواب ــت.  ب ــك گف ــودابه داوران را تبری ــر س ــرکارخانم دکت ــو فناوری« توســط س ــعه نان ــه توس ــک ب ــام »کم ــا ن متحد»یونســکو« ب

ــك دکتر صومــی چنیــن آمــده اســت:  ــام تبری عمومــی در پی

دانشمند فرهیخته سركار خانم پروفسور داوران، استاد رشته شیمی دارویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز 

سام علیکم
       احترامــًا کســب مــدال یونســکو بــه 
ــعه  ــمند در توس ــای ارزش ــت ه ــر فعالی خاط
ــام  ــا ای ــان ب ــو همزم ــن آوری نان ــوم و ف عل
و  زهــراء)س(  فاطمــه  حضــرت  والدت  
ــرور و  ــی از غ ــو موج ــال ن ــاز س روز زن و آغ
بیــن دانشــجویان، اســاتید  را در  شــادی 
ایجــاد  دانشــگاه  در  شــما  همــکاران  و 
ــزرگ را  ــت ب ــن موفقی ــه ای ــود. صمیمان نم
بــه ســرکار علیــه و خانــواده بزرگوارتــان و 

ــاتید  ــًا اس ــگاهیان، مخصوص ــه دانش قاطب
دانشــگاه  عزیــز  دانشــجویان  و  بزرگــوار 
ــز تبریــک عــرض مــی  ــوم پزشــکی تبری عل
نمایــم. پــر واضــح اســت احــراز چنیــن 
رتبــه ای در کنــار افتخــارات بــزرگ دیگــری 
ــه  ــی خالصان ــدت علم ــایه مجاه ــه در س ک
ــوم پزشــکی  خــود در کارنامــه  دانشــگاه عل
تبریــز ثبــت کرده ایــد، نشــان ارزشــمندی از 
توانمنــدی هــای بانــوان مســلمان و متعهــد 

ــمند  ــه دانش ــان خط ــخت کوش ــی و س ایران
پــرور تبریــز مــی باشــد. حــال بــا ســربلندی، 
ایــن موفقیــت بــزرگ عضــو پرتــاش از 
ــز  ــکی تبری ــوم پزش ــابقه عل ــا س ــگاه ب دانش
بــا اســتعانت از درگاه  را جشــن گرفتــه و 
حضــرت حــق و تکیــه بــر توانمندیهــای 
بالقــوه و بالفعــل موجــود مجــددًا پیمــان 
ــی بندیــم کــه تمــام تــاش خــود را در  م
ــم.   ــکار گیری ــگاه ب ــای دانش ــت اعت جه
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استاندار آذربایجان شرقی در آیین تجلیل از پرفسور داوران  
موافقت دولت برای ایجاد منطقه ویژه علم و فناوری در استان 

دکتــر جبــارزاده در آییــن تجلیــل از پرفســور ســودابه داوران 
ــژه  ــه وی ــاد منطق ــرای ایج ــت ب ــت دول ــوز و موافق ــت : مج گف

ــت. ــده اس ــادر ش ــتان ص ــاوری در اس ــم و فن عل
ــز،  ــکی تبری ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
پرفســور  از  تجلیــل  آییــن  در  شــرقی  آذربایجــان  اســتاندار 
برنامــه  ســودابه داوران گفــت : وظیفــه خــود می دانــم در 
ــزرگان شــرکت نمــوده و تشــکر و قدردانــی خــود را  تجلیــل از ب

ــم.  ــام کن اع
دکتــر جبــار زاده بــا تاکیــد بــر رویکــرد اســتان در بحــث پژوهــش 
دســتگاه های  تمــام  طــرف  از  داشــت:  اظهــار  فنــاوری،  و 
ــه  ــم ک ــول می ده ــگاه ق ــاتید دانش ــان و اس ــه محقق ــتان ب اس
زمینــه را بــرای انجــام مطالعــات و فعالیــت آنهــا فراهــم کنیــم. 
دکتــر اســماعیل جبــارزاده گفــت: مــردم آذربایجــان شــرقی از 
ــتند  ــهیدپروری، علم پــرور و عالم پــرور هس ــاز در کنــار ش دیرب
ــد و سرمشــق  ــه امی و حضــور اســاتید برجســته در اســتان، مای
علمــی و اخاقــی اســت. اســتاندار آذربایجــان شــرقی بــا تاکیــد 
بــر انجــام کارهــا بــر اســاس پیوســت علمــی و مطالعاتــی افزود: 
ــا فعــال شــدن شــورای پژوهشــی اســتانداری، دانشــگاه ها و  ب
اســاتید در کنــار دســتگاه های اجرایــی قــرار مــی گیرنــد و 
زمینــه بــرای انجــام مطالعــات پژوهشــی فراهــم شــده اســت. 
ــرای ایجــاد  ــت ب ــه موافقــت دول اســتاندار آذربایجــان شــرقی ب
منطقــه ویــژه علــم و فنــاوری اشــاره کــرده و گفــت: ایــن مصوبه 
قــدم ارزشــمندی بــرای نهادینــه کــردن فنــاوری در همــه امــور 
امتیــازات  و  تســهیات  و  امکانــات  و همــه  اســت  اســتان 

مناطــق آزاد را دارد. وی افــزود: ایــن محــدوه بســیار وســیع از 
ــای  ــه کوه ه ــمال ب ــرف ش ــاد و از ط ــتان آب ــه بس ــرف ب ــک ط ی
عــون ابــن علــی از طــرف غــرب بــه منطقــه صوفیــان و منطقــه 
ــه آذرشــهر منتهــی مــی گــردد کــه وســعت قابــل  جنوبــی آن ب
توجهــی از اســتان اســت و بســتر مناســبی بــرای فعالیــت 

ــت.  ــی اس ــز تحقیقات مراک
 اســتاندار آذربایجانشــرقی بــه مدیریــت عالمانــه دکتــر صومــی 
در دانشــگاه اشــاره کــرد و گفــت: ایــن مدیریــت و همدلــی 
ســبب رشــد و توســعه همــه جانبــه دانشــگاه اعــم از بخشــهای 
عمرانــی و آموزشــی علــی الخصــوص در زمینــه تحقیقاتــی 

خواهــد شــد. 
در  تبریــز  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  رییــس  دکتــر صومــی 
تــاش  از  تقدیــر  و  تبریــک  عــرض  ضمــن  مراســم  ایــن 
ــاخت  ــر س ــاح زی ــا اص ــت :ب ــر داوران، گف ــم دکت ــای خان ه
بــه ثمــر نشســتن تاشــهای  پیــش شــاهد  از  بیــش  هــا، 
و اعضــای محتــرم هیــات علمــی  دانشــمندان، نخبه هــا، 
در عرصــه آمــوزش و پژوهــش بــوده و نــام پــر آوازه تبریــز 
را بــر بلنــدای جوامــع بیــن المللــی حفــظ خواهیــم کــرد. 
گفتنــی اســت آییــن تجلیــل از ســرکار خانــم دکتــر داوران، 
ــه  ــت، بودج ــازمان مدیری ــاون س ــدوی مع ــر مه ــور دکت ــا حض ب
دانشــگاه های  روســای  اســتاندار،  کشــور،  برنامه ریــزی  و 
اســتان و اعضــای هیــات علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی و بــا 
حضــور خانــواده پرفســور ســودابه داوران در ســالن اجتماعــات 
شــد. برگــزار  پزشــکی  آمــوزش  وتوســعه  مطالعــات  مرکــز 

اعطای مدرک دكترای افتخاری به پروفسور لیزولت متلر از دانشگاه كیل آلمان

ریاســت  حــوزه  اجتماعــات  ســالن  در  کــه  مراســمی  طــی  تبریــز  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  افتخــاری  دکتــرای  مــدرک 
دانشــگاه برگــزار شــد بــه پروفســور لیزولــت متلــر، اســتاد برجســته دانشــگاه کیــل آلمــان و یکــی از جراحــان برجســته 
زنــان و زایمــان اعطــا شــد. در ایــن مراســم کــه بــا حضــور ریاســت دانشــگاه، معــاون تحقیقــات و فنــاوری، رئیــس گــروه 
ــن  ــی ضم ــر صوم ــدا دکت ــد ابت ــزار ش ــگاه برگ ــی دانش ــت علم ــای هیئ ــاتید و اعض ــئولین، اس ــد از مس ــی چن ــان و تن ــان و زایم زن
ــه  ــام گرفت ــای انج ــر از فعالیته ــه ای مختص ــه تاریخچ ــگاه و ارائ ــی دانش ــه معرف ــر، ب ــور متل ــم پروفس ــه خان ــی ب ــامد گوی خوش
در آن پرداخــت. ایشــان همچنیــن از خانــم دکتــر فــرزدی رئیــس گــروه زنــان و زایمــان درخواســت نمودنــد تــا برنامــه ای 
نماینــد.  تنظیــم  متلــر  خانــم  پژوهشــی  و  علمــی  قابلیتهــای  از  بهتــر  هرچــه  اســتفاده  بــرای  یافتــه  ســازمان  و  مــدون 
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    دكتر یدالله امیدی       دكتر محمد برزگر جاللی   

آقــای دکتــر محمــد برزگــر جالــی و آقــای دکتــر یداللــه امیــدی، از اســاتید گــروه فارماســیوتیکس دانشــکده داروســازی در بیــن دانشــمندان برتــر 
جهانــی قــرار گرفتنــد.  در فهرســت اعــام شــده 25 نفــر از دانشــمندان برتــر علــوم پزشــکی کشــور قــرار گرفتــه انــد کــه در فهرســت 1% دانشــمندان 
ــر علــوم پزشــکی کشــور براســاس  ــد.  فهرســت دانشــمندان یــک درصــد برت ــر اســتناد دنیــا در رشــته هــای موضوعــی مربوطــه قــرار دارن ــر ُپ برت
ــکی از  ــوم پزش ــتاد عل ــد و 25 اس ــر ش ــادی منتش ــالهای 2014و  2015 می ــدی )ESI ) Essential Science Indicators در س ــام رتبه بن نظ
دانشــگاه های داخــل کشــور در ایــن فهرســت قــرار دارنــد. جدیدتریــن نتایــج رتبه بنــدی دانشــمندان، دانشــگاه ها و مراکــز تحقیقاتــی برتــر دنیــا کــه 
از ســوی نظــام رتبه بنــدی )ESI ) Essential Science Indicators  اعــام شــده اســت. مبنــای ایــن رتبه  بنــدی گــردآوری و تجزیــه و تحلیــل 
ــه 2004  ــه 10 ســاله ژانوی ــی ISI Web of Sciences در فاصل ــگاه اطاعات ــک درصــد مقــاالت دارای بیشــترین اســتنادات در پای اطاعــات ی
تــا پایــان ژانویــه  2015 بــوده کــه اطاعــات آن هــر دومــاه یکبــار روز آمــد می شــود. از کشــور ایــران، در حــال حاضر25دانشــمند علــوم پزشــکی 

کشــور در بیــن یــک درصــد دانشــمندان پــر اســتناد دنیــا قــرار دارنــد. 

در بین دانشمندان برترجهانی
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درخشش محققین
 دانشگاه  علوم پزشکی تبریز
 دربیستمین جشنواره تحقیقاتی رازی 

بیســتمین جشــنواره تحقیقاتــی علــوم پزشــکی رازی در ســالن همایش هــای بین المللــی دانشــگاه شــهید بهشــتی تهــران بــا تقدیــر از محققان 
برتــر پایــان یافــت کــه از ایــن بیــن پنــج محقــق و پژوهشــگر برتــر  و یــک  مرکــز تحقیقاتــی برتــر از دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز بودنــد. در 
ایــن جشــنواره از 13 محقــق، یــک پژوهشــگر برتــر، شــش محقــق جــوان، چهــار محقــق دانشــجو، ســه دانشــگاه علــوم پزشــکی، شــش 
ــی حامــی  ــوم پزشــکی و یــک موسســه غیردولت ــه علمــی پژوهشــی عل ــه تحقیقــات دانشــجویی، چهــار مجل ــی، ســه کمیت مرکــز تحقیقات

پژوهــش تجلیــل شــد. 

 حیطه نوآورانه :  
خانم فرشته فرهادی 

خانم فرحناز ورمزیار
خانم  شیرین میرزائی  

كسب هفت مدال طالی  المپیاد علمی دانشجویی كشور
 توسط دانشــــجویان دانشـــــگاه علوم پزشـــــکی تبریـــــــز 

بـه کسـب بیشـترین تعـداد  تبریـز در ششـمین المپیـاد علمـی دانشـجویان علـوم پزشـکی کشـور موفـق  دانشـجویان دانشـگاه علـوم پزشـکی 
مـدال طـای ایـن المپیـاد شـدند. بـه گـزارش پایـگاه اطـاع رسـانی روابـط عمومـی دانشـگاه ، از  دوازده دانشـجوی اعزامـی دانشـگاه علـوم 
پزشـکی تبریـز بـه ایـن المپیـاد، هشـت نفـر موفـق بـه کسـب مـدال ایـن المپیـاد شـده و دانشـگاه علـوم پزشـکی تبریـز از لحـاظ تعداد مـدال طا 
در جایـگاه نخسـت قـرار گرفـت. بـه گـزارش فـوق بـه نقـل از سرپرسـت تیـم اعزامـی ایـن دانشـگاه اسـامی دانشـجویان اعزامـی و مـدال آوران 
دانشـگاه علـوم پزشـکی تبریـز کـه پـس از گذرانـدن امتحـان داخلـی در دانشـگاه جـواز حضـور در ایـن المپیـاد را کسـب کـرده بودندعبارتنـد از

 حیطه استدالل  بالینی : 
آقای مسعود باقری- مدال طا 

آقای سینا فرهادی- مدال طا   
آقای مصلح کدخدامحمدی - مدال طا 

 حیطه مدیریت نظام سامت :   
خانم معصومه عباسی اصل - مدال طا 

خانم الهام شامی - مدال طا 
 خانم رعنا ذاکری - مدال طا 

حیطه علوم پایه :  
خانم سحر بوته ساز  - مدال طا

 خانم نگار تلیسچیان -  مدال نقره 
 خانم مرجان ایمانی

محققان برتر دانشگاه علوم پزشکی تبریز در بیستمین جشنواره رازی 

گروه علوم بالینی
صمــد اســام جمــال گلــزاری، رتبــه ســوم، مرکــز 
تحقیقــات بیمــاری گــوارش و کبــد دانشــگاه علــوم پزشــکی 
تبریــز بــا پــروژه برگزیــده 'نقــش پزشــکان دوره طایــی 

تراکئوســتومی'  تاریخچــه  در  اســامی 

گروه علوم بهداشت و سامت 
همایــون صادقــی بازرگانــی، رتبــه ســوم، دانشــگاه علــوم پزشــکی 
ــرور  ــران: م ــوختگی در ای ــوژی س ــده ' اپیدمیول ــه برگزی ــا مقال ــز ب تبری

ــک'  ــای متدولوژی ــه ه ــع و جنب مناب

گروه علوم پایه 
ــگاه  ــجو، دانش ــق دانش ــادی، محق ــت آب ــژاد دول ــی ن ــر عزت جعف
علــوم پزشــکی تبریــز بــا مقالــه برگزیــده ' فرموالســیون، تعییــن ســاختار 
و مطالعــه ســمیت ســلولی ســدیم آلندرونــات بارگیــری شــده در نانــوذرات 

جامــد لیپیــدی' 

گروه علوم دارویی 
حامــد همیشــه كار، محقــق جــوان، مرکــز تحقیقــات 
کاربــردی دارویــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز بــا مقالــه 
برگزیــده ' نانوگرافــن اکســاید بــه عنــوان حامــل جدیــد 

داروســازی خوراکــی فاوونوئیدهــا' 

گروه علوم دندانپزشکی 
ســعید رحیمــی، رتبــه دوم، مرکــز تحقیقــات لثــه و دنــدان و بخــش 
 ' برگزیــده  مقالــه  بــا  تبریــز  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  اندودونتیکــس 
ــال  ــاده بیومتری ــوع م ــی دو ن ــه جابجای ــت ب ــر مقاوم ــون ب ــی خ ــر آلودگ تاثی

فــورکا' ناحیــه  شــده  بازســازی  پرفوراســیون های  در  اندودونتیکــس 

مركز كاربرد دارویی 
مركز برگزیده تحقیقاتی

مقاالت منتشره در مجات معتبر خارجی: بیش از 1215 مقاله
مقاالت منتشره در مجات معتبر داخلی: 26 مقاله

ــی و  ــای خارج ــش ه ــده در همای ــه ش ــاالت ارای ــه مق خاالص
ــه ــش از 575 مقال ــی: بی خارج

طرح های تحقیقاتی مصوب: بیش از 185 پایان نامه
ثبت اختراع:63 مورد

گفتنــی اســت مراســم اســتقبال و تجلیــل از افتخارآفرینــان دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز باحضــور مســئولین ارشــد دانشــگاه و شــهردار و شــورای 
شــهر کانشــهر تبریــز درمحــل فــرودگاه شــهید مدنی برگــزار شــد.  
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موفقیت دستیاران بالینی دانشکده پزشکی
 در آزمون دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی و كسب رتبه های برتر علمی كشوری  

دكتر فریبا حیدری حائز
 رتبه  اول رشته تخصصی پزشکی اجتماعی 

دكتر جلیل هوشیار
رتبه دوم  رشته فوف تخصصی  غدد ' 

دكتر فرهاد میرزائی 
رتبه اول رشته تخصصی جراحی مغز واعصاب

 دكتر پریناز حبیبی
رتبه چهارم رشته تخصصی  كودكان

مركز كشوری مدیریت سالمت
 به عنوان مركز سنجش توانمندی
 مدیران بیمارستان های منطقه 
شمالغرب كشور انتخاب شد

بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی مرکـــز کشـــوری مدیریـــت ســـامت ، دکتـــر جعفرصـــادق تبریـــزی رئیـــس مرکـــز کشـــوری مدیریـــت ســـامت 
ـــکی  ـــوزش پزش ـــان و آم ـــت، درم ـــان وزارت بهداش ـــت درم ـــوزه معاون ـــرم ح ـــناس محت ـــد کارش ـــس از بازدی ـــت: پ ـــر گف ـــن خب ـــام ای ـــا اع NPMC ب
ـــوری  ـــز کش ـــی، مرک ـــوب آموزش ـــتانداردهای مطل ـــه اس ـــه ب ـــا توج ـــت و ب ـــرار گرف ـــی ق ـــد و ارزیاب ـــورد بازدی ـــز م ـــی مرک ـــای آموزش ـــات و فض ، امکان
مدیریـــت ســـامت دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز بـــه عنـــوان مرکـــز ســـنجش توانمنـــدی مدیـــران بیمارســـتانی)Test Center ( منطقـــه 
شـــمالغرب کشـــور انتخـــاب شـــد.وی زمـــان برگـــزاری اولیـــن دوره ی ایـــن آزمـــون را در اســـفند مـــاه ســـال 93 اعـــام کـــرده افـــزود: حـــدود 
ـــورت  ـــه ص ـــه و ب ـــور یافت ـــز حض ـــن مرک ـــری در ای ـــای 10 نف ـــروه ه ـــور در گ ـــمالغرب کش ـــه ش ـــتان های منطق ـــران بیمارس ـــا و مدی ـــر از روس 260 نف

ـــد.  ـــی نماین ـــرکت م ـــتانی ش ـــران بیمارس ـــدی مدی ـــنجش توانمن ـــای س ـــون ه ـــی در آزم الکترونیک
وی تصریــح کــرد: متعاقــب جمــع بنــدی نتایــج ایــن آزمــون هــا، برنامــه   آمــوزش و توانمندســازی مدیــران تنظیــم و طبــق توافــق اولیــه 
ــد.  ــد ش ــزار خواه ــور برگ ــمالغرب کش ــه ش ــران منطق ــرای مدی ــامت ب ــت س ــوری مدیری ــز کش ــط مرک ــی توس ــای آموزش ــه دوره ه ــورت گرفت  ص
الزم بــه ذکــر اســت مرکــز کشــوری مدیریــت ســامت NPMC ، بــه عنــوان مرکــز همــکار ســازمان جهانــی بهداشــت در منطقــه مدیترانــه شــرقی از 

مراکــز منحصــر بــه فــرد آموزشــی و پژوهشــی در زمینــه مدیریــت نظــام ســامت در ســطح کشــور مــی باشــد.

ـــجویان  ـــی دانش ـــاد علم ـــمین المپی ـــدال شش ـــت م ـــب هش ـــی کس ـــی پیام ـــز ط ـــکی تبری ـــوم پزش ـــگاه عل ـــس دانش ـــی رئی ـــین صوم ـــر محمدحس دکت
ـــانی  ـــاع رس ـــگاه اط ـــزارش پای ـــه گ ـــت. ب ـــك گف ـــز را تبری ـــکی تبری ـــوم پزش ـــگاه عل ـــجویان دانش ـــط دانش ـــور توس ـــکی کش ـــوم پزش ـــای عل ـــگاه ه دانش
ـــکاران  ـــاتید و هم ـــجویان ، اس ـــی دانش ـــاش جمع ـــر و ت ـــال و تدبی ـــروردگار متع ـــف پ ـــا لط ـــه ب ـــت:» اینک ک ـــرح اس ـــن ش ـــام بدی ـــی، پی ـــط عموم رواب
ـــرای بســـط، توســـعه تفکـــر  ـــزه ب ـــا هـــدف  ایجـــاد انگی ـــه ب ـــوم پزشـــکی سراســـر کشـــور ک ـــاد علمـــی دانشـــجویان دانشـــگاه های عل در ششـــمین المپی
ـــای  ـــه ه ـــدال در حیط ـــت م ـــت هش ـــه دریاف ـــق ب ـــردد ، موف ـــی گ ـــزار م ـــامت برگ ـــام س ـــت نظ ـــرای مدیری ـــردازی ب ـــده پ ـــگاه  ها و ای ـــی در دانش علم
ـــای  ـــان را در گام ه ـــق مداومت ـــم توفی ـــت مه ـــن موفقی ـــک ای ـــن تبری ـــد، ضم ـــده ای ـــه گردی ـــوم پای ـــامت و عل ـــام س ـــت نظ ـــی ، مدیری ـــتدالل بالین اس

ـــم.« ـــان آرزومندی ـــد من ـــان از خداون ـــامی م ـــن اس ـــرای میه ـــدگار ب ـــارات مان ـــب افتخ ـــزرگ و کس ب

تقدیر دكتر صومی
 رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 از افتخارآفرینان
 ششمین المپیاد علمی كشوری
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برگزیدگان  سیزدهمین  جشنواره پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز - 1393

با توجه به ارزیابی آزمایشـگاههای قطب و مبادی ورودی معاونتهای غذا و داروی کشـور، توسـط سـازمان 
غـذا و دارو و بررسـی توانمندیهـای آزمایشـگاههای کنتـرل غـذا و داروی کشـور در خصـوص تشـخیص 
تقلبـات و ایمنـی مـواد غذایی توسـط آزمایشـگاه این معاونـت به جهت دارا بـودن توانمندیهـای ذیل در کل 

کشـور، حائز رتبه اول شـده اسـت:
1- تعییــن میــزان آفــت کشــها در فــراورده هــای 
زراعــی و باغــی بــه روش گاز کروماتوگرافــی بــا 

ــی  ــور جرم دتکت
2- تشــخیص چربیهــای نباتــی و باقیمانــده آنتــی 

بیوتیکهــا در محصــوالت لبنــی 
فــراوده  تعییــن میــزان مایکوتوکســینها در    -3
هــای زراعــی و باغــی بــه روشــهای کروماتوگرافــی 

ــزا ــع و االی مای
ــراورده  ــاز در ف ــر مج ــای غی ــخیص بافته 4- تش

هــای گوشــتی بــه روش هیســتولوژیک 
5- تشــخیص اختــاط انــواع روغنهــای خوراکــی 

ــا در  ــی روغنه ــخیص جایگزین ــات آن و تش و تقلب
فــراورده هــای شــیرینی شــکات بــه روش گاز 

کروماتوگرافــی گازی 
مــواد  در  مجــاز  غیــر  رنگهــای  6-  تشــخیص 

کروماتوگرافــی  روش  بــه  غذایــی 
7-  تعییــن و شناســایی نگهدارنــده هــای غیــر 

ــی  ــواد غذای ــاز در م مج
تعییــن فلــزات ســنگین در فــراورده هــای   -8
غذایــی آرایشــی و بهداشــتی و همچنیــن فــراورده 
ــا  ــی ب ــذب اتم ــه روش ج ــی ب ــی و باغ ــای زراع ه

ــی  ــوره گرافیت ک

لـوح تقدیـر در نهمیـن گردهمائـی مدیران آزمایشـگاههای کنترل غذا داروی  کشـور که در خـرم آباد برگزار 
شـد، توسـط ریاسـت محتـرم سـازمان غـذا و دارو و ریاسـت محتـرم آزمایشـگاه های مرجـع کنتـرل غـذا و 
داروی وزارت بهداشـت و درمان و آموزش پزشـکی به مدیر آزمایشـگاه کنترل غذا و داروی دانشـگاه علوم 

پزشـکی تبریز  اهـدا گردید.

كسب رتبه اول آزمایشگاه معاونت غذا و داروی تبریز  در كشور

بخش پژوهشگران منتخب دانشگاه 
پژوهشگر اول برتر دانشگاه در علوم بالینی            

نام محقق: دكتر محمدرضا اردالن 
دانشکده: پزشکی

گروه آموزشی: بیماریهای داخلی 
محل کار: بیمارستان امام رضا)ع(

بخش پژوهشگران منتخب دانشگاه 
پژوهشگردوم برتر دانشگاه در علوم  بالینی    

نام محقق: دكتر عطاء محمودپور 
دانشکده: پزشکی

گروه آموزشی: بیهوشی 
محل کار: بیمارستان شهدا

بخش فناوری برتر دانشگاه                                 
نام محقق: دكتر جعفر مجیدی 

عنوان: تولید آنتی بادی مونوکلونال  
گروه آموزشی: ایمنی شناسی 

دانشکده : پزشکی – گروه ایمنی شناسی

بخش پژوهشگران منتخب دانشگاه 
پژوهشگر دوم برتر دانشگاه در علوم پایه                

نام محقق: دكتر بهزاد برادران
دانشکده: پزشکی

گروه آموزشی: ایمونولوژی
محل کار: دانشکده پزشکی

بخش پژوهشگران منتخب دانشکده ها
پژوهشگر برتر دانشکده پزشکی در علوم پایه

نام محقق: دكتر امیر قربانی حق جو
دانشکده: پزشکی

گروه آموزشی: گروه بیوشیمی
محل کار: دانشکده پزشکی

بخش پژوهشگران منتخب دانشکده ها
پژوهشگر برتر دانشکده پزشکی در مقطع بالینی   

نام محقق: دكتر حسن سلیمانپور
دانشکده: پزشکی

گروه آموزشی: طب اورژانس 
محل کار: بیمارستان امام رضا )ع(

بخش پژوهشگران منتخب مراکز تحقیقاتی دانشگاه  
پژوهشگر برتر مراكز تحقیقاتی دانشگاه                 

نام محقق: دكتر مهدی یوسفی 
دانشکده: پزشکی 

گروه آموزشی: گروه ایمونولوژی 
محل کار: مرکز تحقیقات ایمونولوژیک  - گروه ایمونولوژی

واحدهای منتخب دانشگاه
                     IT دانشکده برتر دانشگاه از لحاظ

دانشکده پرستاری مامایی
گروه برتر دانشگاه در علوم بالینی

گروه طب اورژانس دانشکده پزشکی
گروه برتر دانشگاه در علوم پایه  

گروه آمار و اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت
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دكتر صومی در جشنواره تجلیل از برگزیدگان: 

دانشگاه باید به همت
 همه استعداد های برتر

 در تاریخ بدرخشد 

اولیـن جشـنواره تجلیـل از برگزیـدگان دانشـجویان دانشـگاه علـوم 
پزشـکی تبریـز برگـزار شـده و  از شـصت و پنـج دانشـجوی برگزیـده 
بـا  ایـن مراسـم،  در  آمـد. دکتـر صومـی  بـه عمـل  دانشـگاه تجلیل 
خیـر مقـدم گویـی بـه دانشـجویان و خانواده های ایشـان و نیـز آقای 
دکتـر فاضـل )عضـو فرهنگسـتان علـوم پزشـکی( و نیـز اسـتاد پرویز 
پرسـتویی از هنرمنـدان نامی کشـور، حضـور این میهمانـان را  مغتنم 
و گرمـی بخـش فضـای دانشـگاه دانسـت. ایشـان ضمـن برشـمردن 
تاریـخ دانشـگاه بـه عنـوان دومیـن دانشـگاه ایـران  از لحـاظ قدمـت 
تاریخـی بـا قدمتـی بالـغ بـر 68 سـال در دوره جدیـد و با دیـد تاریخی 
و لحـاظ فضـای تاریـخ علمـی  و دانشـگاهی قدمـت دانشـگاه علـوم 
پزشـکی را بیـش از هفتصـد سـال عنـوان کـرده کـه ایـن تاریـخ بـه 
مجموعـه علمـی ربـع رشـیدی مـی رسـد. ایشـان در ادامـه افزودند: 
در آن زمـان تبریـز، کانـون ارزشـمند تعلیـم، تربیـت و ارایـه خدمـات 

بهداشـتی و درمانـی در ایـن منطقه بـوده  و در این دانشـگاه به هفت 
زبـان دنیـا تدریـس انجـام می شـده اسـت. 

دکتـر صومـی، بـا برشـمردن خصوصیـات دانشـجویان برگزیـده همه 
دانشـجویان را اهـل تـاش و ممارسـت دانسـته و افـزود: در بیـن 
همـه دانشـجویان تاشـگر، یـک گـروه دانشـجوی برگزیـده هسـتند 
ولـی برگزیـده بـودن کار بزرگی اسـت که نصیب هرکسـی نمی شـود. 
ایـن افتخـار را می بایسـت بـه همه دانشـجویان و والدین بزرگـوار آنها 
کـه رنـج چنیـن تربیتی را تحمل کـرده و چنین انسـانهای بزرگواری را 
تحویـل جامعـه ما داده انـد تبریک گفته، قدردان زحمات ایشـان بود. 
رییـس دانشـگاه علـوم پزشـکی اعام کـرد:در سـه المپیاد ورزشـی، 
فرهنگـی، هنـری و مهم تـر از همـه در المپیـاد علمـی، دانشـجویان 
علـوم پزشـکی تبریـز افتخـار آفریده، در المپیاد ورزشـی رتبـه اول، در 
المپیـاد فرهنگـی و هنری جایـگاه دوم و در المپیـاد علمی دوازده نفر 

از دانشـجویان بیشـترین مـدال طا را کسـب کـرده اند. 
ایشـان دانشـجویان نخبه و برگزیده را سـرمایه ملی عظیمی دانسـت 
کـه بـه دانشـگاه تحویـل داده شـده انـد تـا بـا تعلیـم و تربیـت فاخـر 
وارد جامعـه شـوند. دانشـگاه محـل به منصه ظهور رسـیدن اسـتعداد 
هـای ذاتـی نخبـگان اسـت و بایـد مسـیری کـه بـرای ایـن عزیـزان 

تعریـف مـی شـود در جهتـی باشـد که اسـتعدادها شـکوفا شـود. 
دکتـر صومـی بـا اشـاره بـه حدیثـی از امیـر المومنیـن علـی )ع(کـه 
فرمـوده انـد: از دسـت دادن فرصـت غصـه مـی آفریند، بـه این نکته 
اشـاره کردنـد کـه ایـن دانشـگاه بـه همـت بـزرگان تاسـیس شـده و 
بـه همـت بزرگانـی دیگـر ادامـه راه را بـه خوبـی طـی کـرده اسـت اما 
انتظـار این اسـت که بـه همت همه ی اسـتعدادهای برتر دانشـگاه و 
منطقـه بتواندکرسـی هـای بهتری را در تعلیم و تربیت به دسـت آورده 

و بـا افتخـار در تاریخ بدرخشـد. 

نمایندگی ایران برای اولین بار  در
 )WSO( هیات بورد سازمان جهانی سکته مغزی

ــی  ــی ســکته مغــزی WSO بعنــوان تنهــا ارگان جهان ســازمان جهان
بــا هــدف کاهــش بــار بیمــاری ســکته مغــزی از ســال 2006 تاســیس 
ــود را  ــورد خ ــت ب ــات هیئ ــار انتخاب ــال یکب ــر 2 س ــت و ه ــده اس ش
برگــزار می نمایــد، بــه ایــن صــورت کــه تعــدادی از اعضــای ســازمان 
کاندیــد شــده و بعــد از بررســی ســوابق علمــی و اجرایــی افــراد و 
ــازمان  ــای س ــی اعض ــات، از تمام ــد انتخاب ــوان کاندی ــا بعن ــد آنه تایی
ــد و در 6  ــرکت کنن ــی ش ــات اینترنت ــا در انتخاب ــود ت ــی ش ــوت م دع
گــروه مختلــف شــامل مناطــق مختلــف جغرافیایــی، مجامــع عضــو 
WSO و ارگانهــای حامــی ســکته مغــزی، کاندیداهــای مــورد نظــر 
خــود را انتخــاب نماینــد تــا مجموعــا 40 نفــر انتخــاب شــوند کــه 20 
نفــر آنهــا حقیقــی و بقیــه حقوقــی و نماینــده مجامــع عضــو منتخــب 
ــا 2018  ــالهای 2014 ت ــرهء س ــت مدی ــات هیئ ــند. انتخاب ــی باش م

 ،May, June ــزی، در ماههــای ــی ســکته هــای مغ ِســازمان جهان
ــی  ــدای ایران ــبختانه دو کاندی ــد و خوش ــزار ش ــر93( برگ ــرداد – تی )خ
االصــل بــرای شــرکت در ایــن انتخابــات تاییــد شــدند: دکتــر افشــین 
دیوانــی از دانشــگاه مینوســوتای آمریــکا و دکتــر مهــدی فرهــودی از 
دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز، ایــران. انتخابــات بــا مشــارکت فعــال 
ــد از  ــری بع ــام رای گی ــا اتم ــا ب ــد، نهایت ــزار ش ــی برگ ــای ایران اعض
شــمارش آرا و تاییــد انتخابــات، دکتــر مهــدی فرهــودی بعنــوان عضــو 
ــا 2018  ــالهای 2014 ت ــزی در س ــکته مغ ــی س ــازمان جهان ــورد س ب
بــه نمایندگــی از منطقــه خاورمیانــه، شــرق مدیترانــه و آفریقــای تحــت 
صحــرا اعــام شــد. ایــن اولیــن بــار اســت کــه از ایــران یــک نفــر در 
ایــن ســازمان جهانــی در ســطح هیــات مدیــره حضــور پیــدا مــی کنــد.

 دانشگاه به همت  استعدادهای برتر در تاریخ خواهد درخشید.
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معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تبریز: 
 پژوهش و  فناوری و تولید علم از شاخص های 

مهم پیشرفت است 

ـــگاه  ـــی دانش ـــنواره پژوهش ـــیزدهمین جش ـــزاری س ـــش و برگ ـــه پژوه ـــبت هفت ـــه مناس ب
علـــوم پزشـــکی تبریـــز، نشســـت خبـــری بـــا حضـــور دکتـــر محمـــد رضـــا رشـــیدی، 
معاونـــت تحقیقـــات و فنـــاوری دانشـــگاه و جمعـــی از اصحـــاب رســـانه، خبرگزاریهـــا 
و جرایـــد برگـــزار شـــد. دکتـــر  محمـــد رضـــا رشـــیدی ، منویـــات و فرمایشـــات مقـــام 
معظـــم رهبـــری در خصـــوص اهمیـــت پژوهـــش و تاکیـــد ایشـــان بـــر قـــرار گرفتـــن 
ــاد کرســـی های علمـــی و پژوهشـــی  ــز ایجـ ــه عنـــوان مرجـــع علمـــی و نیـ ــور بـ کشـ
را در امـــر پژوهـــش مهـــم و راهنمـــای مســـیر مهـــم پژوهـــش و تحقیـــق و فنـــاوری  
ـــش  ـــه پژوه ـــته، هفت ـــاوری دانس ـــم و فن ـــرن عل ـــم را ق ـــت و یک ـــرن بیس ـــت. وی ق دانس
ـــرای  ـــش ب ـــودن پژوه ـــاس ب ـــده حس ـــان دهن ـــرد و نش ـــزارش عملک ـــرای گ ـــی ب را مجال
یـــك جامعـــه متمـــدن  و پیشـــرفته بیـــان کـــرد. ایشـــان در ادامـــه، علـــم و فنـــاوری و 
در جریـــان قـــرار گرفتـــن متـــن جامعـــه از فعالیتهـــای ایـــن حـــوزه را مهـــم دانســـته 
ــد.  ــی باشـ ــگاهی و علمـ ــای دانشـ ــش هـ ــان پژوهـ ــد در جریـ ــه بایـ ــزود جامعـ و افـ
بهتریـــن شـــاخص رشـــد جامعـــه میـــزان تولیـــد و فنـــاوری هـــای نوینـــی اســـت کـــه 
ـــط  ـــوم  فق ـــد و  عل ـــم باش ـــد عل ـــد تولی ـــا بای ـــد. مبن ـــی کن ـــه م ـــگاهی عرض ـــه دانش جامع
ـــت  ـــرادی اس ـــد آن و اف ـــم تولی ـــتن عل ـــردی دانس ـــر از کارب ـــم ت ـــتند و مه ـــردی  نیس کارب
ـــه  ـــادق ک ـــام ص ـــث ام ـــان حدی ـــا بی ـــان  ب ـــد. ایش ـــی کنن ـــاوری کار م ـــد و فن ـــه در تولی ک
فرمودنـــد:» مـــداد العلمـــاء فیرحـــّج مـــداد العلمـــاء علـــی دماء الشـــهداء«، اهمیـــت 
ـــرد. ـــداد ک ـــاس قلم ـــم و حس ـــیار مه ـــه بس ـــگران را در جامع ـــگاه پژوهش ـــت و جای موقعی

اولیــن بخــش کاربــرد ســلول هــای بنیــادی شــمال غرب کشــور در مرکــز آموزشــی درمانــی و تحقیقاتــی قلــب و عــروق شــهید مدنــی تبریــز افتتــاح مــی شــود. بــه گــزارش 
روابــط عمومــی مرکــز قلــب شــهید مدنــی، دکتــر ناصــر صفایــی فــوق تخصــص جراحــی قلــب و عــروق و رئیــس مرکــز آموزشــی درمانــی قلــب و عــروق بــا اعــام ایــن 
خبــر گفــت: واحــد ســلول درمانــی بــا فعالیــت در فیلــد قلبــی در بیمارســتان قلــب و عــروق شــهیید مدنــی تــا بهمــن مــاه ســال جــاری افتتــاح مــی گــردد. ایشــان ایجــاد 
تیــم ســلول درمانــی، ســاخت اتــاق تمیــز و خریــد تجهیــزات مــورد نیــاز از جملــه: انکوباتورهــای CO2، هــود هــای المینــار، میکروســکوب هــای اینــورت، فلئورســانس، 
ســانتریفیوژ یخچــال دار، تانــك هــای ذخیــره ســلول  و ... را از اقدامــات اجرایــی ایــن طــرح اعــام کــرد. دکتــر صفایــی مهمتریــن هــدف از ایجــاد بخــش ســلول درمانــی 
در مرکــز قلــب و عــروق شــهید مدنــی را اســتفاده از ســلول هــای بنیــادی در زمینــه بیمــاری هــای قلبــی، گســترس پژوهــش هــای کاربــردی در درمــان اختــاالت 
قلبــی، عروقــی و آمــوزش دانشــجویان دوره هــای پزشــکی بــه ویــژه دوره هــای دکتــری پزشــکی مولکولــی در ارتبــاط بــا مکانیســم عملکــردی ســلول هــای بنیــادی و 

تاثیــر آنهــا در ترمیــم بافــت قلــب در حیوانــات آزمایشــگاهی عنــوان کــرد. 

 افتتاح
 اولین بخش  دانشگاهی 
سلول درمانی
 شمالغرب كشور
 در تبریز

در آینده ای نزدیك:

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تبریز در مراسم کلنگ زنی پژوهشگاه 
ربع رشیدی این دانشگاه گفت: این پژوهشگاه در زمینی به مساحت 30 هزار متر مربع 
با عرصه 10 هزار هکتاری و شامل سه پژوهشکده ساخته می شود.محمدرضا رشیدی 
پژوهشکاه  این  در  داشت:  اظهار  نیز  پژوهشگاه  این  و مشخصات  جزییات  تشریح  در 
سه پژوهشکده علوم پزشکی و بالینی در 16 طبقه، علوم دارویی در 11 طبقه و علوم 
و فناوری های پیشرفته پزشکی در هفت طبقه برای انجام پژوهش های تخصصی در 
هر یک از این حوزه ها در نظر گرفته شده است. معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه 
علوم پزشکی تبریز در ادامه از ساخت یک مجموعه مستقل در کنار این پژوهشکده ها 
خبر داد و افزود: فضاهای عمومی، خدماتی و رفاهی در قالب یک مجموعه مستقل و 
منفک از این سه پژوهشکده و در فضایی با زیربنای 16 هزار متر مربع در فاز نخست 
ساخته می شود که شامل سالن اجتماعات و سمینار، رستوران، کتابخانه و نمایشگاه 
خواهد بود. رشیدی در پایان با اشاره به مفاد قرارداد ساخت پژوهشگاه ربع رشیدی تبریز 
این پژوهشگاه که در 18 ماه صورت خواهد  اولیه ساخت  اظهار داشت: مبلغ قرارداد 
و  تامین  اعتبارات  این  از  ریال  میلیارد   58 کنون  تا  که  است  ریال  میلیارد   90 گرفت، 
برای ساخت این پژوهشگاه هزینه شده است. گفتنی است کلنگ زنی پژوهشگاه ربع 
رشیدی دانشگاه علوم پزشکی تبریز با حضور وزیر بهداشت و نیز نمایندگان و مسووالن 
محسن  الله  آیت  توسط  تبریز،  پزشکی  علوم  دانشگاه  مسووالن  و  شرقی  آذربایجان 
پایان این  مجتهد شبستری نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی صورت گرفت و در 

مراسم نیز از برخی نمایندگان مجلس و نیز فعاالن حوزه سامت استان تقدیر شد.

عملیات احداث پژوهشگاه ربع رشیدی دانشگاه علوم 
پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز با حضور وزیر 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی كشور آغاز شد 
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دکتر فاضل: 
 مسوولیت پذیری

 یک اصل مهم در بین دانشجویان علوم پزشکی 
است 

ــک  ــوان ی ــه عن ــری ب ــوولیت پذی ــوزش مس ــر آم ــد ب ــا تاکی ــران ب ــان ای ــه جراح ــس جامع ریی
ــوزش  ــی در آم ــوع جایگاه ــن موض ــفانه ای ــت: متاس ــجویان گف ــن دانش ــم در بی ــل مه اص
عالــی کشــور نداشــته و متولیــان امــر بایــد بــر ایــن موضــوع مهــم بیــش از پیــش توجــه کننــد.

دکتــر ایــرج فاضــل در نخســتین جشــنواره ســاالنه تجلیــل از برگزیــدگان دانشــجو دانشــگاه 
ــری در بیــن دانشــجویان و  ــا افزایــش حــس مســوولیت پذی ــز افــزود: ب ــوم پزشــکی تبری عل

نخبــگان خواهیــم توانســت مانــع فــرار مغزهــا از کشــور شــویم . 
ــی آن  ــل اصل ــی از عل ــوده و یک ــی ب ــاله جهان ــک مس ــا ی ــرار مغزه ــه ف ــان اینک ــا بی وی ب
ــه اســت ادامــه داد: ضــروری اســت دولــت در خصــوص  ــه تئــوری دافعــه و جاذب ــوط ب مرب
 جــذب و نگهــداری نخبــگان بــه عنــوان ســرمایه هــای بــزرگ ایــن مــرز و بــوم تــاش کنــد .

فاضــل از نخبــگان خواســت فریــب زرق و بــرق هــای ظاهــری کشــورهای خارجــی را 
ــامی در  ــران اس ــت ای ــزت و عظم ــش ع ــرای افزای ــود ب ــن خ ــدن در میه ــا مان ــد و ب نخورن

ــد . ــاش کنن ــود ت ــان خ ــه هموطن ــات ب ــه خدم ــان و ارای جه
ــران  ــه ای ــد و ب ــور ماندن ــارج از کش ــه در خ ــود ک ــتان خ ــه دوس ــی ب ــرد: وقت ــار ک وی اظه
بازنگشــتند نــگاه مــی کنــم، مــی بینــم زندگــی کــه مــن بــا بازگشــت بــه ایــران و خدمــت بــه 
هموطنــان خــود انتخــاب کــردم بســیار ارزشــمند تــر از آنــان بــوده و بــه ایــن موضــوع افتخــار 
ــال  ــه دنب ــواریها ب ــل دش ــا تحم ــد ب ــزود: بای ــران اف ــان ای ــن جراح ــم . رییــس انجم ــی کن م
کســب موفقیــت بیشــتر در تمامــی عرصــه هــای علمــی، فرهنگــی، اجتماعــی و سیاســی 

بــرای ایــن مــرز و بــوم باشــیم .
وی بــا اشــاره بــه ادامــه تحصیــل دانشــجویان در خــارج از کشــور ادامــه داد: نبایــد فرامــوش 
کــرد کــه هــزاران هــزار کار در کشــور وجــود دارد و ضــروری اســت بــا بازگشــت بــه وطــن نیــرو 

و انــرژی خــود را در راســتای تعالــی کشــور بــه کار گیریــد . 

پرویز پرستویی: 
 عمــل و كار بــا نیــت درســت و خالصانه رمــز موفقیت 

ست  ا

هنرمنـــد نامـــی، آقـــای پرویـــز پرســـتویی در نخســـتین جشـــنواره ی ســـاالنه ی تجلیـــل از 
برگزیـــدگان دانشـــجو دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز بـــا اظهـــار خرســـندی از حضـــور 
ـــمندان  ـــا، دانش ـــعرا، ادب ـــدان، ش ـــز، هنرمن ـــان و تبری ـــجویان،گفت: آذربایج ـــع دانش در جم
ـــران  ـــخ ای ـــه در تاری ـــرزمین همیش ـــن س ـــگان ای ـــت و فرهیخت ـــته اس ـــی داش ـــان بزرگ و عالم
نـــام آور بوده انـــد. ایـــن بازیگـــر اظهـــار کـــرد: زندگـــی بـــرای مـــن در ســـال هایی کودکـــی 
به ســـختی گذشـــت، به طـــوری کـــه در آن ســـال ها اکثـــر پـــدر و مادرهـــا دلخوشی شـــان 
ـــه اصطـــاح آن  ـــا مـــن ب ـــان و ... شـــوند، ام ـــر، خلب ـــم، دکت ـــه فرزاندان شـــان معل ـــود ک ـــن ب ای
ـــم. وی ادامـــه داد: در آن زمـــان،  ـــودم قاچاقـــی کار کن ـــور ب ـــی می کـــردم و مجب روزهـــا مطرب
در محیطـــی زندگـــی می کردیـــم کـــه بـــه لحـــاظ فرهنگـــی مناســـب نبـــود و نگرانی هـــای 
خانـــواده نیـــز بجـــا بـــود و حتـــی یک بـــار کـــه بـــه ســـینما رفتـــم، مـــادرم داغ در دســـتم 
گذاشـــت کـــه هنـــوز هـــم هســـت، آن داغ را می بوســـم چـــون خانـــواده نگـــران بودنـــد.
ـــا  ـــه م ـــیم، چراک ـــور باش ـــر کش ـــم ب ـــش حاک ـــت و آرام ـــکرگزار امنی ـــد ش ـــرد: بای ـــار ک او اظه
ـــال  ـــراق ب ـــت، ف ـــود امنی ـــا وج ـــه ب ـــم. هم ـــری می کنی ـــه ایثارگ ـــت ک ـــه اس ـــه ده ـــان س ایرانی
ـــم و جـــای شـــکر دارد. پرســـتویی نســـل جـــوان را آینده ســـازان کشـــور دانســـت و گفـــت:  داری
ـــم. وی  ـــان را بدانی ـــن جوان ـــدر ای ـــد ق ـــی رود و بای ـــا م ـــه فن ـــت ب ـــند، مملک ـــان نباش ـــر جوان اگ
ـــی  ـــدف زندگ ـــا ه ـــد ب ـــرد: بای ـــان ک ـــی و بی ـــنجیده ارزیاب ـــته را کاری نس ـــه داش ـــودن ب ـــع ب قان
 کنیـــم و هیچ وقـــت بـــه داشـــته های فرهنگـــی، هنـــری و علمـــی خـــود قانـــع نباشـــیم.
ــاله اش در عرصـــه ســـینما و هنـــر، گفـــت:  ــاره بـــه فعالیـــت 46 سـ ــا اشـ ــر بـ ایـــن بازیگـ
ـــری  ـــتم و دیگ ـــتویی هس ـــز پرس ـــه پروی ـــن ک ـــی م ـــد، یک ـــر باش ـــاید دو نف ـــتویی ش ـــز پرس پروی
پرســـتویی ای کـــه شـــما بـــار آورده ایـــد و ایـــن پرســـتویی، امانتـــی اســـت کـــه از مخاطـــب 
دارم و اگـــر نخواهیـــد، می توانیـــد آن را بگیریـــد. پرســـتویی عمـــل و کار بـــا نیـــت 
درســـت و خالصانـــه را رمـــز موفقیـــت دانســـت و ادامـــه داد: در هـــر کاری کـــه هســـتیم، 
ــا  ــب بـ ــد، مخاطـ ــق می کنـ ــار شـــخصیتی را خلـ ــد هربـ ــم. هنرمنـ ــت کار کنیـ ــد درسـ بایـ
ــد. ــوولیت برآیـ ــن مسـ ــده ی ایـ ــن از عهـ ــو احسـ ــد به نحـ ــد و بایـ ــداری می کنـ  او همزادپنـ
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پیام معاون وزیر

قلندران حقیقت به نیم جو نخرند
قبای اطلس آن که که از هنر خالی است

و جلــوه گاه  نگــرش هــا  باورهــا،  آیینــه  مــا،  ادبیــات  و  هنــر 
آرمان هــای بلنــدی اســت کــه ملــت بــزرگ مــا را از گــذرگاه 
ــاحل  ــه س ــده و ب ــا گذران ــه ه ــوارترین حادث ــن و دش ــاک تری هولن
ــه در آن  ــی ک ــر و ادبیات ــت. هن ــانده اس ــروز رس ــان ام ــن و ام ام
ــتر  ــکوت، خاکس ــاد و س ــر، فری ــش و خط ــد، آرام ــک و لبخن اش
و آفتــاب و خشــم و نرمــش هــم خانــه اند.شــناختن و شناســاندن 
هنــر و ادبیــات ایــن مــرز و بــوم بــه مــردم جهــان، و بسترســازی 
ــوص در  ــوان- بخص ــتعدادهای ج ــی اس ــاروری و بالندگ ــرای ب ب
ــت.  ــر دوش ماس ــروز ب ــه ام ــت ک ــی اس ــالت بزرگ ــگاه- رس دانش
دانشــجویان  فرهنگــی  جشــنواره  برگــزاری  منظــر،  ایــن  از 
ــف  ــتای کش ــت در راس ــی اس ــکی گام ــوم پزش ــگاههای عل دانش
و معرفــی اســتعدادهای هنــری و ادبــی جامعــه دانشــجویی و 
توانمندســازی آنــان. ایــن جشــنواره خجســته ی فرهنگــی بســان 
پلــی اســت بــرای ارتبــاط دو ســویه بیــن خدمتگــزاران دانشــگاهی 
و دانشــجویان فهیــم و فرهیختــه ی شایســته خدمــت. بــه یقیــن 
ایــن حرکــت کان فرهنگــی مــی توانــد نقطــه عطفــی در ارتقــا و 
ــه  ــد آن ک ــد. امی ــور باش ــر کش ــگ و هن ــی فرهن ــاروری و بالندگ ب
ــرای تعامــل و  ــه یافتــن زبانــی مشــترک ب ــد ب ایــن جشــنواره بتوان

ــرای  ــد را ب ــود و راه امی ــر ش ــی منج ــه فرهنگ ــی در عرص همدل
ــاق  ــاوری، اخ ــن ب ــون: دی ــدی همچ ــداف بلن ــه اه ــتیابی ب دس
گرایــی، خــردورزی، اعتــدال و مشــارکت اجتماعــی بــرای ســاختن 
ــت و  ــه هم ــت ک ــدی نیس ــد. تردی ــوار نمای ــاد و آزاد هم ــی آب ایران
کوشــش امــروز شــما دانشــگاهیان، فــردای روشــن میهــن 

ــد زد. ــم خواه ــامی را رق اس
در خاتمـه بـه عنـوان یکـی از خدمتگـزاران جامعـه دانشـگاهی 
کشـور، سـپاس خویـش را بـه شـما هنرمنـدان و ادبیـان دانشـجو 
کـه آفریننـده آثـاری فاخر و ارزنده ایـد، تقدیم می کنـم و آرزومندم 
بـا تـاش ارجمنـد شـما کـه هـم قبلـه و هـم قبیلـه اصحـاب فکر 
و فرهنـگ ایـد، آفتـاب درخشـان علـم و فرهنـگ و اندیشـه در 
آسـمان میهن اسـامی همچنان پرتو بیفشـاند. همچنین از همه 
عزیزانـی کـه در برگـزاری ایـن همایـش با شـکوه سـهمی داشـته 
انـد بخصـوص ریاسـت و معاونـت محتـرم فرهنگی و دانشـجویی 
دانشـگاه علـوم پزشـکی تبریـز صمیمانـه تشـکر مـی کنـم و برای 
همـه شـما خوبـان در ادامـه این راه روشـن از آسـتان حضرت حق 

طلـب توفیـق مـی کنم.
تاش تان پایدار، اندیشه تان بلند و نامتان درخشنده باد.

پیام ریاست محترم دانشگاه
با صد هزار جلوه برون آمدی که من

با صدهزار دیده تماشا کنم تو را
جهــان هســتی، بازتــاب و تجلــی تمثــال بــی مثــال آن معبــود 
ــودن، ظاهــر اســت و آشــکار،  ــن نهــان ب ــی اســت کــه عی ازل
هــم او کــه همــگان عظمــت کبریائیــش را تســبیح مــی گوینــد. 
و هنــری اصیــل و حقیقــی اســت کــه انعــکاس چنیــن حقیقتی 
ــی  ــیر واقع ــری در مس ــی و هن ــای فرهنگ ــت ه ــت. فعالی اس
خــود، مــی توانــد منشــاء کارکردهــای موثــر و در خــور توجهــی 
ــت.  ــد اس ــا نیازمن ــدان ه ــخت ب ــری س ــه بش ــه جامع ــردد ک گ
بازتــاب عبــرت هــای تاریــخ، بیــدار ســازی، بصیــرت، هدایــت 
بــه ســوی مســیر صحیــح حیــات، تمریــن ســعه صــدر، تواضع، 
کرامــت و بــزرگ منشــی، آزادیخواهــی و عدالــت طلبــی، همــه 
و همــه قابلیــت پرداختــن و توســعه آن در ســطح جوامــع را دارد. 
ــری  ــی هن ــنواره فرهنگ ــه جش ــت ک ــی اس ــر« ارزش های »هن
ــازی  ــداف و بسترس ــن اه ــه ای ــل ب ــرای نی ــه ب ــز ک ــگاه نی دانش
ــد  ــه، امی ــکل گرفت ــامت ش ــام س ــداف نظ ــق اه ــرای تحق ب
اســت بــا الطــاف خداونــد متعــال و نیــز حضــور پرشــور و توانمند 
ــه و  ــت یافت ــود دس ــداف خ ــه اه ــد ب ــجویان هنرمن ــما دانش ش
شــاهد حضــور انســانهایی عالــم، دانشــمند خصوصــًا  هنرمنــد 

ــیم. ــه باش ــطح جامع ــاز در س و فرهنگ س

كسب مقام دوم دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز 
در ششمین جشنواره فرهنگی هنری دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی كشور 
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مرکــز تحقیقــات ســل و بیماریهــای ریــوی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز بــا همــکاری انجمــن ریــه 
ــوی  ــیون ری ــوری هیپرتانس ــش کش ــن همای ــال 1394 اولی ــاه س ــرداد م ــخ 21-22 خ ــور در تاری کش
ــا  همــکاری اســاتید برجســته کشــوری و  بزرگســاالن و اطفــال را برگــزار مــی کنــد.  ایــن همایــش ب
 ) APHA ( دعــوت از بــزرگان ایــن رشــته از آمریــکا و اعضــای انجمــن هیپرتانســیون ریــوی آمریــکا
برگــزار خواهــد شــد.  هــم چنیــن در حاشــیه همایــش بــرای اولیــن بــار کارگاه کاتتریســم بطــن راســت 
ــاد آوری در  ــه ی ــه در کشــور برگــزار خواهــد شــد. الزم ب جهــت گســترش آن مراکــز هیپرتانســیون ری
صــورت شــرکت در کارگاه کاتتریســم قلــب راســت 2 امتیــاز عــاوه بــر 10 امتیــاز بازآمــوزی مــی باشــد. 

محور موضوعات: 
ــوی  ــیون ری ــد  / 2- هیپرتانس ــت همبن ــای باف ــوی در بیماریه ــیون ری ــای هیپرتانس ــش ه  1-چال
ــب  ــای قل ــا بیماریه ــراه ب ــوی هم ــیون ری ــب   /   3- هیپرتانس ــادرزادی قل ــای م ــا بیماریه ــراه ب هم
چــپ   /  4- هیپرتانســیون ریــوی ثانویــه بــه بیماریهــای ریــوی   /   5-هیپرتانســیون ریــوی ثانویــه 
بــه آمبولــی مزمــن  / 6- هیپرتانســیون پورتــو پولمونــاری   /   7-هیپرتانســیون ریــوی ایدیوپاتیــک   /  

8- ترومبواندارترکتومــی 
 نشـانی دبیرخانـه سـمینار:تبریز - خیابان دانشـگاه - بیمارسـتان آموزشـی درمانی امـام رضا)ع( 

- طبقـه زیرزمیـن - مرکـز تحقیقات سـل و بیماری هـای ریوی 

برگزاری اولین همایش كشوری
 هیپرتانسیون ریوی بزرگساالن و اطفال 

برگزاری كنفرانس یك روزه مراقبت های تنفسی نوزادان
بـه همـت دپارتمـان نـوزادان دانشـگاه علـوم پزشـکی تبریز کنفرانـس یـك روزه مراقبت 
هـای تنفسـی نـوزادان برگـزار مـی گـردد. ایـن کنفرانـس دارای 6 امتیـاز بـاز آمـوزی 
بـرای : فـوق تخصـص نوزادان، متخصص کودکان، کارشـناس پرسـتاری، کارشـناس 
پرسـتاری و کارشـناس ارشـد پرسـتاری NICU مـی باشـد. دبیـر علمـی  ایـن کنفرانس 

آقـای دکتـر مجیـد محلـه ای  می باشـند. 
محـل کنفرانـس:  هتـل پـارس تبریـز / زمـان: 1394/2/31 /  سـاعت 8 صبـح الـی 

14 بعـد از ظهـر
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تفاهــم نامــه اجــرای برنامــه افزایــش  ســواد  ســامت اجتماعــی 	 
ــا اداره  ــز ب ــوم پزشــکی تبری ــر دانشــگاه عل ــر واگی بیماریهــای غی

کل آمــوزش وپــرورش اســتان 

اداره 	  بــا  تبریــز  توافقنامــه  دانشــگاه علــوم پزشــکی  امضــاء 
اذربایجانشــرقی در خصــوص  اســتان  وپــرورش  آمــوزش  کل 
همــکاری وارائــه خدمــات بهداشــتی بــه دانــش آمــوزان مــدارس 

اســتان  در 16 بنــد 

امضــاء تفاهــم نامــه مابیــن دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز  	 
وشــورای اســامی وشــهرداری شــهر ســیس، در خصــوص 
ــیس و  ــهر س ــی ش ــتی ودرمان ــز بهداش ــاختمان مرک ــداث س اح

تجهیــز آن بــه متــراژ 820 مربــع 

تفاهــم نامــه احــداث مرکــز بهداشــتی درمانــی ایلخچــی  مابیــن 	 
نماینــده شــبکه اســکو ،بــه نمایندگــی از دانشــگاه علــوم پزشــکی 
تبریــز  وجنــاب آقــای ابراهیــم احمــدی  بــه نمایندگــی از خیریــن 

ــداری  ــهرداری ،بخش ــکاری ش ــا هم ــی ب ــهر ایلخچ ــامت ش س
وشــورای  اســامی ایلخچــی  منعقــد شــد بمنظــور احــداث 
یکبــاب درمانــگاه شــبانه روزی   بــر اســاس اهــداف انســان 

ــه ــتانه  وخیرخواهان دوس

تفاهــم نامــه ســه جانبــه راه انــدازی آزمایشــگاه قطــب منطقــه ای  	 
ــوم پزشــکی تبریز،آزمایشــگاه مرجــع  HIV  مابیــن دانشــگاه عل
ســامت و مرکــز مدیریــت بیماریهــای واگیــر  بــه منظــور تجهیــز 

وســایل آزمایشــگاهی ملکولــی

قــرارداد همــکاری مشــترک بیــن دانشــگاه علــوم پزشــکی ارومیــه 	 
ودانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز  در خصــوص فعالیــت در زمیتــه 
از ظرفیتهــا  واســتفاده  وآموزشــی  تحقیقاتــی  هــای مختلــف 
وتوانمندیهــای آموزشــی واعضــای هیــات علمــی  دانشــگاه علــوم 
پزشــکی تبریــز در تاســیس راه انــدازی رشــته اقتصــاد بهداشــت 

در دانشــگاه علــوم پزشــکی ارومیــه

 آموزش
 و پرورش

 شورای شهر
ایلخچی

شهرداری
سیس

 آزمایشگاه 
مرجع سامت

خیرین 
سامت

دانشگاه
علوم پزشکی

ارومیه

تفاهم نامه های  داخلی

تفاهم نامه همکاری علمی

 پژوهشكده شماره 2 دانشگاه علوم پزشكی تبریز  
و معاونت پیشگیری از جرم دادگستری آذربایجان شرقی 

بــا امضــای تفاهــم نامــه ای مابیــن پژوهشــکده شــماره 2 دانشــگاه 
ــتری  ــرم دادگس ــگیری از ج ــت پیش ــز و معاون ــکی تبری ــوم پزش عل
آذربایجــان شــرقی  بســتر الزم بــرای توســعه و اجرایــی کــردن 
فعالیــت هــای  پژوهشــی کاربــردی و در نهایــت پیشــگیری از 
ــم و آســیب هــای اجتماعــی مرتبــط  حــوادث و مصدومیتهــا و جرای
بــا ســامت فراهــم شــد. در  ایــن مراســم  کــه در ســالن کنفرانــس 
مرکــز  کشــوری مدیریــت ســامت برگــزار شــد دکتــر همایــون 
ــوم  ــگاه عل ــماره 2 دانش ــکده ش ــس پژوهش ــی ریی ــی بازرگان صادق
پزشــکی ضمــن خیــر مقــدم  گویــی بــه میهمــان، کوتاه تریــن هــدف 
ایــن تفاهــم نامــه را ایجــاد بســتر  مناســب بــرای محققیــن در یــك 
ــن  ــا اعــام ای شــکل مناســب و خــوب را دانســت. دکتــر صادقــی ب
که معاونــت محتــرم تحقیقــات و فنــاوری دانشــگاه نیــز اعــام 
حمایــت و همــکاری نمــوده انــد بــا تشــکر از مجموعــه دادگســتری 
اســتان افــزود: اطاعــات تحقیقــات و پژوهــش هــای در ایــن 
ــرد و دادگســتری هــم  ــرار بگی ــار دادگســتری ق ــد در اختی ــه بای زمین
منابعــی را کــه کمــك مــی کنــد تــا تحقیقــات مــا بهتــر انجــام پذیــرد را 
در اختیــار دانشــگاه قرار دهــد تــا مــا بتوانیــم آســیب های اجتماعــی 
ــار دادگســتری قــرار بدهیــم. در  ــج را در اختی را بررســی کــرده و نتای

ــعودی فر،  ــر مس ــای دکت ــه آق ادام
از  معــاون قضایــی و پیشــگیری 
وقــوع جــرم دادگســتری اســتان 
آذربایجان شــرقی هزینــه کــردن 
بــرای پیشــگیری از جــرم را خیلــی 
بــرای  کــردن  هزینــه  از  بهتــر 
و  دانســته  برخوردهــای قضایــی 
افــزود بایــد از تــوان و دانش علمی 
محققیــن و پژوهشــگران دانشــگاه 
اســتفاده  تبریــز  پزشــکی  علــوم 
کنیــم. دکتــر مســعودی فر افــزود: 
پیشــگیری یك کار علمــی اســت 

ــم  ــد عقی ــور نرس ــه ی ظه ــه منص ــر ب ــی اگ ــای تحقیقات ــذا کاره فل
ــه  ــت ک ــد اس ــوزه ی جدی ــه ح ــم نام ــن تفاه ــای ای ــد. امض می مان
دادگســتری می خواهــد ورود پیــدا کنــد و ایــن مربــوط بــه نــگاه 
راهبــردی ایجــاد شــده اســت کــه بایــد جلــوی وقــوع جــرم را بگیریــم 
ــا آســیب شناســی و ریشــه یابــی علمــی مــوارد را شناســایی  و بایــد ب

ــد.   ــی نیانجام ــورد قضای ــه برخ ــا ب ــم ت کنی

حیطه اصلی این همکاری علمی عبارت است: 
ــی و  ــوزش تخصص ــردی و آم ــی کارب ــات علم ــش و تحقیق  1. پژوه
ــم و  ــی در زمینــه پیشــگیری از حــوادث و مصدومیتهــا و جرائ همگان
آســیبهای اجتماعــی مرتبــط بــا ســامت و جرائم و خطاهای پزشــکی 
2. همکاری ها با رویکرد علمی در طراحی، اجرا و ارزشیابی مداخات 

پیشگیری کننده از حوادث، مصدومیتها و جرائم موثر بر سامت 

ــت 	  ــز جه ــکی تبری ــوم پزش ــگاه عل ــت دانش ــه ریاس ــم نام تفاه
ــان ــر آلم ــگاه هانوف ــا دانش ــکاری ب هم

ــا 	  ــی JECN ب ــه انگلیس ــدازی مجل ــی راه ان ــه علم ــق نام تواف
انجمــن بیماریهــای عــروق مغــزی ترکیه و انســتیتو نوروســاینس 

ــاگ ــگاه کپنه ــوژی دانش و فارماکول

تفاهم نامه با دانشگاه طب دولتی باکو	 

تفاهم نامه با دانشگاه دوزچی ترکیه براساس پروتکل موالنا 	 

تفاهم نامه با دانشگاه NEU ترکیه براساس پروتکل موالنا	 

ترکیــه 	   KILIS 7 ARALIK دانشــگاه  بــا  نامــه  تفاهــم 
موالنــا پروتــکل  براســاس 

تفاهــم نامــه بــا دانشــگاه  kirikkale ترکیــه براســاس پروتــکل 	 
موالنــا

تفاهم نامه با انستیتو بین المللی علوم اعصاب هانوفر )دکتر سمیعی(	 

تفاهم نامه با دانشگاه Yuzuncu Yil وان ترکیه	 

ــکده 	  ــا دانش ــی ب ــجویان خارج ــذب دانش ــه ج ــم نام ــد تفاه عق
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گفــت:   )NPMC( ســامت  مدیریــت  کشــوری  مرکــز  رئیــس 
ــی  ــازمان جهان ــا س ــکاری ب ــه هم ــم نام ــاس تفاه ــز براس ــن مرک ای
ایــن  اجرایــی  و  تحقیقاتــی  برنامــه  هفــت   )WHO( بهداشــت 
روابــط عمومــی  گــزارش  اســت.به  دار شــده  را عهــده  ســازمان 
ــه  ــه برنام ــک ب ــزود: کم ــزی اف ــادق تبری ــر ص ــر جعف NPMC، دکت
و  خدمــات  ارایــه  جهــت  در  بهداشــت  جهانــی  ســازمان  هــای 
ــت. ــکاری اس ــه هم ــم نام ــن تفاه ــداف ای ــامت، از اه ــت س  مدیری

ــرای WHO را دوره هــای مــداوم  ــن برنامــه هــای کاری ب وی عناوی
مدیریــت در سیســتم ســامت، توســعه برنامــه مدیریــت موثر در ســایت 
ــی  ــت مبتن ــه، مدیری ــش و کتابخان ــت دان ــد، توســعه مدیری هــای جدی
بــر شــواهد، برنامه هــای ابتــکارات میتنــی بــر مشــارکت بیــن بخشــی 
بــرای ارتقــاء ســامت ، مــدل ســازی بــرای پیــش گیــری از ناهنجــاری 
هــای مــادرزادی و اجــرای دوره هــای تربیــت پژوهشــگر اعــام 
ــا مرکــز  کــرده افــزود: مرکــز کشــوری مدیریــت ســامت همچنیــن ب
تحقیقــات مدیریــت خدمــات بهداشــتی و درمانــی، دانشــکده مدیریــت 
و اطــاع رســانی پزشــکی، قطــب علمــی و آموزشــی مدیریــت ســامت 
و مرکــز بهداشــت اســتان بــه صــورت مشــارکتی همــکاری مــی کنــد. 
ــن ارتباطــات موجــب شــده  ــزی اعــام کــرد: مجموعــه ای ــر تبری دکت
 مجموعــه ای منســجم بــرای مدیریــت ســامت در کشــور ایجاد شــود.

تحقیقاتــی  مراکــز  بــا  همچنیــن  مرکــز  ایــن  کــرد:  اظهــار  وی 
هــای  کننــده  تعییــن  هــا،  آســیب  و  تصادفــات  و  اپیدمیولــوژی 
ســامت، زنــان، تغذیــه، قلــب و عــروق، بیمــاری هــای ریــوی، 
ــکی  ــوزش پزش ــز آم ــون، مراک ــای خ ــرطان ه ــون و س ــودکان، خ ک
ــد. ــا هــم  دارن ــاط تنگاتنگــی ب ــی ارتب ــروژه هــای تحقیقات  در اجــرای پ

ــن  ــر ای ــاوه ب ــت: ع ــامت )NPMC( گف ــت س ــز مدیری ــس مرک رئی
مراکــز بــا گــروه هــای روانپزشــکی، کــودکان، زنــان و داخلــی دانشــگاه 
ــه اهــداف مدیریــت ســامت  ــرای دســتیابی ب ــوم پزشــکی ب هــای عل

کشــور در ارتبــاط هســتیم. وی بــا اشــاره بــه محدودیــت هــای اعتبــاری 
ــار  ــع دچ ــه در مناب ــود اینک ــا وج ــت: ب ــته، گف ــال گذش ــه س ــی س ط
محدودیــت هســتیم فعالیــت های مرکــز تحت الشــعاع آن قــرار نگرفته 
اســت. دکتــر تبریــزی افزود: از ســوی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریز در 
ســال 92 بــرای انجــام کارهــای پژوهشــی 300 میلیــون ریــال اعتبــار و 
در ســالجاری تاکنــون 200 میلیــون ریــال اعتبــار تخصیــص داده شــده 
اســت. وی ادامــه داد: بــا وجــود محدودیــت هــای مالــی در ســالجاری 
هشــت پــروژه تحقیقاتــی بــزرگ بــا چهــار میلیــارد و 470میلیــون ریــال 
ــوری  ــز کش ــس مرک ــت. رئی ــده اس ــوب ش ــز مص ــن مرک ــار در ای اعتب
ــی در  ــروژه تحقیقات ــرد: 20 پ ــار ک ــامت )NPMC( اظه ــت س مدیری
ــا  در برنامــه کاری ایــن مرکــز وجــود دارد کــه آمــاده امضــای قــرارداد ب
وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی اســت.وی اضافــه کــرد: 
ــان  ــتانداری آذربایج ــزی اس ــه ری ــت برنام ــوی معاون ــن از س همچنی
ــروژه تحقیقاتــی در ســطح اســتان  ــرای انجــام چندیــن پ شــرقی نیــز ب
حــدود پنــج میلیــارد ریــال تامیــن اعتبــار صــورت گرفتــه اســت. دکتــر 
تبریــزی گفــت: 15 پایــان نامه دانشــجویی در ســطح کارشناســی ارشــد 
و دکتــری در ایــن مرکــز تصویــب و بــا 870 میلیون ریــال اعتبــار در حال 
اجراســت. رئیــس مرکــز کشــوری مدیریــت ســامت )NPMC( افزود: 
تاکنــون ســه دوره تربیــت پژوهشــگر و 53 کارگاه در ایــن مرکــز برگــزار 

شــده کــه دو کارگاه آن در ســطح بیــن المللــی بــوده اســت.

ــران  ــه جبـ ــتاری چگونـ ــانی پرسـ ــروی انسـ ــود نیـ كمبـ
؟  د می  شـــو

اســتاندارد وزارت بهداشــت وســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی بــرای 
ــال  ــه در ح ــد ک ــی باش ــتار م ــتانی 1/8 و یا2پرس ــت بیمارس ــر تخ ه
حاضــر در مراکــز درمانــی اســتان بــرای هــر تخــت بیمارســتانی یــك 
ــن در  ــد ای ــات میده ــه خدم ــش، ارائ ــر ظرفیت ــی دو براب ــتار یعن پرس
حالیســت کــه مبلــغ دریافتــی پرســتاران نســبت بــه گذشــته افزایــش 

یافتــه اســت ولــی کمبــود پرســتارهنوز مرتفــع نشــده اســت.

اقداماتـــی  چـــه  پرســـتاران  مطالبـــات  خصـــوص  در 
انجـــام داده ایـــد ؟ 

ســازمان نظــام پرســتاری بــا ســابقه تاســیس 12 ســاله خــود بایــد بــه 
کادمیــك آن مــی گــذرد  جامعــه ای کــه 100 ســال فقــط ازقدمــت آ

پاســخگو باشــد کــه انصافــًا مســئولیت ســنگینی اســت. یــك ســازمان 
تــازه تاســیس بایــد برنامــه ریــزی ، هــدف گــذاری و سیاســت گذاری 
نمایــد تــا بتوانــد مطالبــات، مشــکات و مســائلی کــه در طــول یکصد 
ســال جمــع آوری شــده را بــه حداقــل ممکــن برســاند. در ایــن 
راســتا پرســتاران محتــرم بایــد بــه نماینــدگان خــود اعتمــاد نماینــد و 

ــه حــق آن می باشــند . ــات ب ــر مطالب مطمئــن باشــند کــه پیگی

ـــورت  ـــه ص ـــتاران چگون ـــرد پرس ـــوه عملک ـــارت برنح نظ
می گیـــرد؟ 

توســط  آموزشــی درمانــی  مراکــز  در  پرســتاران  نحــوه عملکــرد 
معاونــت درمــان دانشــگاه صــورت مــی گیــرد کــه ایــن امــر وظیفــه 
ذاتــی آنهــا بــوده کــه مطمئنــًا بــدون کــم و کاســت از طریــق 

می گیــرد. انجــام  مربوطــه  کارشناســان 

آیـــا در بودجـــه ســـال 94 ردیـــف مشـــخصی بـــرای 
اجـــرای تعرفـــه گـــذاری پرســـتاران شـــده اســـت ؟ 
ــت  ــرار نیس ــده و ق ــه 94 نیام ــون در بودج ــن قان ــرای ای ــار اج اعتب
بــرای اجــرای قانــون تعرفــه گــذاری خدمــات پرســتاری، ردیــف 
ــرانه  ــب س ــارات آن در قال ــرا، اعتب ــود. زی ــده ش ــه دی ــه جداگان بودج
بیمــه و کارانــه هــای ســامت دیــده شــده اســت.تعرفه 190 خدمــت 
تصویــب  ســامت  خدمــات  نســبی  ارزش  کتــاب  در  پرســتاری 
شــده و تعرفــه هــای پرســتاری در کنــار تعرفــه هــای پزشــکی 
در ایــن کتــاب دیــده شــده اســت. بنابرایــن، از محــل اعتباراتــی 
کــه بــرای تعرفــه هــای پزشــکی، پرداخــت صــورت می گیــرد، 
ــز پرداخــت انجــام شــود. ــرای تعرفه هــای پرســتاری نی م ی بایســت ب

ـــتاری  ـــام پرس ـــده نظ ـــه، نماین ـــی بیم ـــورای عال ـــا در ش آی
ـــور دارد؟ حض

ــب  ــه تصوی ــتاران ب ــرای پرس ــه ای ب ــم، مصوب ــت ده ــر دول در اواخ
ــت نظــام پرســتاری  ــران رســید کــه یکــی از آنهــا، عضوی ــات وزی هی
ــد از تغییــر دولــت، برخــی  ــی بیمــه بــود. ولــی بع در شــورای عال
مصوبــات دولــت قبلــی باطــل شــد کــه شــامل ایــن مصوبــه هــم بــود. 
در حــال حاضــر، وزیــر بهداشــت، وزیــر رفــاه، وزیــر اقتصــاد، 
نظــام  رئیــس ســازمان  تامیــن اجتماعــی،  مدیرعامــل ســازمان 
پزشــکی، رئیــس ســازمان بیمــه ســامت، مدیرعامــل ســازمان بیمــه 
نیروهــای مســلح، و نماینــدگان بیمــه هــا، عضــو شــورای عالــی بیمــه 
ــه پرســتاران  ــه قــول هایــی کــه ب ــا توجــه ب ــم ب هســتند کــه امیدواری
داده انــد، ایــن بــار موضــوع اجــرای قانــون تعرفــه گــذاری خدمــات 

ــرد. ــرار بگی ــورا ق ــتور کار ش ــتاری در دس پرس

درخصـــوص پرداخـــت مبتنـــی بـــر عملکـــرد پرســـتاران 
ـــد؟ ـــری داری ـــه نظ چ

 بـا اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرسـتاری، پرداختی پرسـتاران 
بـر اسـاس چگونگی عملکردشـان خواهد بـود که در ایـن قانون آمده 
اسـت. سـازمان نظـام پرسـتاری بـا 175 دانشـکده پرسـتاری، 1500 
هیـات علمـی، 8 مرکـز تحقیقـات پرسـتاری، 30 جلـد مجلـه علمـی 
پژوهشـی پرسـتاری، 3000دانشجوی مقطع کارشناسـی ارشد، 400 
دانشـجوی مقطـع دکتـرا، 40 دانشـکده کارشناسـی ارشـد و دکتـرا و 
14 دانشـکده کـه دانشـجویان دوره PHD تربیـت مـی کنـد، فعالیت 
دارد که اولین دانشـکده ای که در کشـور PHD و دکترای پرسـتاری 

تربیـت کرد دانشـکده پرسـتاری و   مامایـی تبریزبود.

گفتگو با رییس هیات مدیره 
شورای عالی نظام  پرستاری كشور

هفت پروژه تحقیقاتی
 سازمان جهانی بهداشت بر عهده مركز كشوری مدیریت سالمت است

ــه ای  ــی رییــس ســازمان نظــام پرســتاری اســتان، مصاحب ــا نصرت ــا ب ــه پرســتاری فرصتــی پیــش آمــد ت بمناســبت هفت
ــم. ــان بخواهی ــز را از ایش ــکی تبری ــوم پزش ــگاه عل ــد پرستاردانش ــواالت چن ــخ س ــب داده و پاس ترتی
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اورژانــس هوائــی نیــازی بــرای اســتان بــود کــه بــا 
ــه  ــکی ب ــوم پزش ــگاه عل ــت دانش ــاعدت ریاس مس
ــوادث و  ــت ح ــز مدیری ــس مرک ــید. رئی ــق رس تحق
ــای  ــد عملیاته ــتان در رون ــکی اس ــای پزش فوریته
ــتان  ــی اس ــس هوائ ــی گفت:اورژان ــس هوائ اورژان
ریاســت  مســاعدت  بــا   93/5/18 مورخــه  در 
طــرح  اجــرای  در  و  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه 
تحــول نظــام ســامت افتتــاح گردیــده و بــا توجــه 
بــه اینکــه از اســفندماه ســال 92 اقداماتــی بــرای 
افتتــاح پایــگاه اورژانــس هوائــی انجــام شــده بــود 
در راه انــدازی ایــن مرکــز بســیار تأثیرگــذار بــود. در 
ضمــن همکاری هــای هوانیــروز نیــز در ایــن مــورد 

ــر و تشــکر اســت. ــل تقدی بســیار قاب
دکتــر رجائــی در ادامــه گفت:پایــگاه اورژانــس 
ــرواز  ــورد پ ــون 26 م ــاح تاکن ــان افتت ــی از زم هوای

داشــته کــه توانســته اســت 34 مصــدوم را انتقــال 
ــه  ــر از صحن ــز 12 نف ــداد نی ــن تع ــه از ای ــد ک دهن
حادثــه و 22 نفــر از بیمارســتانهای ســطح اســتان 

ــدند. ــال داده ش انتق
ــت:  ــی گف ــس هوائ ــای اورژان ــورد اولویته وی درم
اعــزام اورژانــس هوائــی بــرای رســاندن بیمــار 
بــه باالتریــن ســطح ارائــه خدمــات درمانــی در 
ــه  ــی ک ــًا در حوادث ــت، مخصوص ــتانها اس بیمارس
ــس  ــک اورژان ــت کم ــتر اس ــدوم بیش ــداد مص تع

ــد. ــی طلب ــی را م هوائ
اورژانــس  از  اقدامــی  در  گفــت:  رجائــی  دکتــر 
ــه بالیــن بیمــار CVA کــه  ــرای اعــزام ب ــی ب هوائ
ــرف  ــز از ط ــوری نی ــتورالعمل کش ــد دس ــر ش منج
ــاده  ــار در ســطح کشــور آم ــن ب ــرای اولی اســتان ب
شــود توانســت بیمــاری کــه دچــار ســکته مغــزی 

شــده بــود در کمتریــن زمــان ممکــن از مراغــه بــه 
بیمارســتان امــام رضــا )ع( منتقــل شــده،  پــس از 
اقدامــات الزم در بیمارســتان، عــوارض از بیــن 
ــی  ــامت کل ــان  س ــن زم ــار در کمتری ــه و بیم رفت

ــت آورد. ــه دس را ب
وی در مــورد دیگــر مأموریتهــای اعزامــی اورژانس 
ــال  ــته در انتق ــس توانس ــن اورژان ــی گفت:ای هوائ
ــه  ــه و چ ــه حادث ــه از صحن ــاردار چ ــای ب ــم ه خان
ــل توجهــی انجــام  از بیمارســتان نیــز خدمــات قاب
دهــد کــه بعــد از بیمــاران تصادفــی باالتریــن رتبــه 

ــی را دارد. ــا آمــار انتقال ب
دکتــر رجائــی تصریــح کــرد: بــا قــدرت انجــام 
دارد  هوائــی  اورژانــس  بالگــرد  کــه  مأموریتــی 
توانســته از 23 مصــدوم تصادفــی 11 مصــدوم 
ــی ــرات اعزام ــداد نف ــن تع ــا  باالتری ــی را ب تصادف

از سر صحنه حادثه انتقال دهد.
 وی در مــورد گــزارش رئیــس اورژانــس کشــور 
ــت:  ــی گف ــس هوائ ــا اورژان ــه ب ــز در رابط در تبری
ریاســت اورژانــس کشــور در بازدیــدی که از اســتان 
ــن  ــس اســتان داشــت گفــت: ای و عملکــرد اورژان
مدیریت هــای  مخصوصــًا  و  هوائــی  اورژانــس 
ــت. ــه اس ــر و توج ــل تقدی ــه در آن قاب ــام گرفت انج

دکتــر رجائــی در پایــان افــزود: جــا دارد از تمامــی 
اســتان،  اســتاندار محتــرم  از جملــه  عزیــزان، 
ریاســت دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز، هوانیــروز 
کــه  شهرســتان ها  فرمانــداری  تبریــز،  ســهند 
ــام  ــای الزم را انج ــام همکاریه ــدت تم ــن م در ای
تــا بتوانیــم نمونــه ای در ســطح کشــور  دادنــد 

ــم. ــکر کنی ــر و تش ــیم تقدی باش

اورژانس هوائی ...

اورژانس هوائی استان 
توانسته در انتقال 
خانم های باردار چه از 
صحنه حادثه و چه از 
بیمارستان نیز خدمات 
قابل توجهی انجام 
دهد كه بعد از بیماران 
تصادفی باالترین 
رتبه انتقالی را دارد.

 افتتاح اورژانس جدید مركز آموزشی و درمانی سینا 
با حضور معاون درمان وزارت بهداشت    
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز، اورژانــس جدیــد مرکــز آموزشــی و درمانــی ســینا 
بــا حضــور معــاون درمــان وزیــر بهداشــت، جنــاب آقــای دکتــر آقاجانــی و بــا همراهــی ریاســت دانشــگاه و 
هیئــت همــراه در مورخــه1393/12/20 ، افتتــاح گردیــده، هــم اکنــون آمــاده خدمــت رســانی بــه هموطنان 
عزیــز مــی باشــد.  ســاختمان اورژانــس قبلــی به علــت محدودیــت فضــا و همچنیــن قدیمــی بــودن ســاختمان 
و مشــکات تاسیســاتی و چینــش نامناســب فضــا، تخریــب و اقــدام بــه ســاخت مجــدد آن گردیــد.  شــروع 
ــد.  ــه گردی ــی اضاف ــای قبل ــه فض ــع ب ــدود 340 مترمرب ــی ح ــده و فضای ــاز گردی ــال 1390 آغ ــب از س تخری
اورژانــس جدیــد هــم اکنــون بــا متــراژ کلــی 1380 متــر مربــع و شــامل: اتــاق ایزولــه –  تحــت نظــر مــردان 
ــوژی– آزمایشــگاه  ــه اورژانــس–  رادیول ــاق پانســمان و گــچ گیــری– داروخان ــاق عمــل ســرپائی– ات ــان–  ات و زن
ــمومین  ــد مس ــوختگی و واح ــاق س ــی–  ات ــس و نگهبان ــاق پلی ــتقل–  ات ــرش مس ــدوق و پذی ــس–  صن اورژان

می باشــد.
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 وی گفــت: تــا پایــان دی مــاه ســال 93 ازمجمــوع 
ــرواز  ــه ایــن مرکــز 21 پ ماموریــت هــای اباغــی ب
ــه  ــار ب ــق 27 بیم ــن طری ــه از ای ــه ک ــورت گرفت ص
. دکتــر رجایــی  انــد  یافتــه  انتقــال  بیمارســتان 
ــروح  ــر مج ــداد 18 نف ــن تع ــه از ای ــان اینک ــا بی ب
از  نفــر  پنــج  کــرد:  اظهــار  بودنــد،  تصادفــی 
بیمــاران نیــز مــادران بــاردار بــا حاملگــی پــر خطــر 
بودنــد کــه بــه بیمارســتان منتقــل شــده انــد . وی 
گفــت: در شــهریور مــاه ســال93  نخســتین بیمــار 
ــتان  ــس از شهرس ــز اورژان ــه مرک ــزی ب ــکته مغ س
ــا  ــان ب ــه همزم ــه بافاصل ــد ک ــزارش ش ــه گ مراغ
ــر بالیــن بیمــار هماهنگــی  اعــزام کادر امــدادی ب

ــتان  ــزی بیمارس ــکته مغ ــش س ــا بخ ــای الزم ب ه

امــام رضــا )ع( تبریــز صــورت گرفــت . رییــس 
ــکی  ــای پزش ــت ه ــوادث و فوری ــت ح ــز مدیری مرک
اســتان بــا بیــان اینکــه زمــان طایــی بــرای انتقــال 
ــان  ــده از زم ــزی ش ــکته مغ ــار س ــه دچ ــردی ک ف
شــروع عایــم بیمــاری ســه ســاعت اســت، تاکیــد 
ــه بیمارســتان  ــا اعــزام زود هنــگام بیمــار ب کــرد: ب
و انجــام اقدامــات احیایــی توســط کادر متخصــص 
مــی تــوان از فلــج شــدن فــرد جلوگیــری کــرد.  
ــی  ــات و هماهنگ ــا اقدام ــرد: ب ــان ک وی خاطرنش
ــورت  ــتان ص ــوص در اس ــن خص ــه در ای ــی ک های
گرفتــه موجــب شــد دســتورالعمل کشــوری حمــل 
بیمــاران ســکته مغــزی توســط اورژانــس هوایــی در 
مرکــز تبریــز تدویــن و از طریــق اورژانــس کشــور بــه 
ــه  ــی از جمل ــر رجای تمــام مراکــز اعــام شــود. دکت
عایــم ســکته مغــزی کــه بایــد همــراه بیمــار بــه آن 
حســاس باشــد را اختــال در ســخن گفتــن و لکنت 
زبــان، عایــم ضعــف و کرختــی یــک طــرف بــدن 
برشــمرد و گفــت: درمواجــه بــا ایــن مــوارد بایــد در 
ــاعت،  ــر از دو س ــن و کمت ــان ممک ــریعترین زم س
فــرد بــه مرکــز درمانــی انتقــال یابــد . وی بــا تاکیــد 
ــی  ــس هوای ــدازی اورژان ــدف از راه ان ــه ه ــر اینک ب
رســیدن بــه موقــع بیمــار بــه مراکــز درمانــی اســت، 
ــر بالیــن بیمــار  افــزود : میانگیــن زمــان رســیدن ب
بــا اســتفاده از بالگــرد 30 دقیقــه بــوده و میانگیــن 
انتقــال بیمــار بــه مراکــز درمانــی 22 دقیقــه اســت 

ــا اشــاره بــه بازدیــد رییــس اورژانــس کشــور  . وی ب
از مرکــز فوریــت هــای پزشــکی اســتان گفــت: در 
ــه  ــز بــه عنــوان بهتریــن مرکــز ارای ایــن بازدیــد تبری
دهنــده خدمــات بــه خصــوص در بخــش اورژانــس 
مدیریــت  مرکــز  رییــس   . معرفــی شــد  هوایــی 
حــوادث و فوریــت هــای پزشــکی اســتان همچنین 
ــرای  ــه ب ــی ک ــر از اقدامات ــی دیگ ــرد: یک ــار ک اظه
ــال  ــتان در ح ــن اس ــور در ای ــار در کش ــتین ب نخس
انجــام اســت مربــوط بــه ایجــاد محــل هــای ثابــت 
در تمــام شهرســتان هــا بــرای اســتقرار بالگــرد 
اورژانــس مــی باشــد . وی ادامــه داد: خوشــبختانه 
ــروز  ــووالن هوانی ــوب مس ــیار خ ــکاری بس ــا هم ب
تمــام مســیرهای ارتباطــی اســتان مشــخص و 
بهتریــن مــکان بــرای فــرود بالگــرد شناســایی شــده 
و بــا فرمانــداران شهرســتانها هماهنگــی هــای الزم 
ــت .  ــه اس ــورت گرفت ــرد ص ــد بالگ ــاد پ ــرای ایج ب
دکتــر رجایــی همچنیــن از مــردم درخواســت کــرد: 
هنــگام مشــاهده ســوانح از تجمــع در محــل پرهیــز 
و راه را بــرای آمبوالنــس هــای امــدادی بــاز کــرده و 
بــه هیــچ وجــه اقــدام بــه انتقــال و جابجایــی بیمار و 
یــا مصــدوم نکننــد. وی تاکیــد کــرد: مــردم و حادثه 
ــگام مشــاهده بالگــرد حتمــا مــکان را  ــدگان هن دی
بــرای نشســت بالگــرد بــاز کــرده و حداقــل 60 متــر 
بــا بالگــرد فاصلــه داشــته باشــند و بــه دلیــل پرتــاب 
اشــیا هنــگام نشســت و برخاســت بالگــرد بــه هیــچ 

ــه آن نزدیــک نشــوند. ــوان ب عن

اورژانس هوایی تبریز
اورژانســی  خدمــات  دهنــده  ارایــه  مركــز  نخســتین   

حادثه دیــدگان و  بیمــاران  بــه  هوایــی 
  رییــس مركــز مدیریــت حــوادث و فوریــت هــای پزشــکی آذربایجــان شــرقی 
گفــت: اورژانــس هوایــی ایــن مركــز بــا همــکاری بیمارســتان امــام رضــا ) ع( تبریــز 
ــه  ــر بالیــن بیمــار ســکته مغــزی و انتقــال آن ب ــه موقــع تکنســین هــا ب ــا حضــور ب ب
بیمارســتان نخســتین مركــز ارایــه دهنــده خدمــات اورژانــس هوایــی بــه ایــن 
بیمــاران در كشــور اســت.دكتر روزبــه رجایــی غفــوری در گفــت و گــوی اختصاصــی 
افــزود: بــا اجــرای طــرح تحــول ســامت در كشــور، 15 مــرداد مــاه ســال 93 
نخســتین اورژانــس موتــوری فوریــت هــای پزشــکی شــمالغرب كشــور بــه منظــور 
حضــور ســریع و بــه موقــع تکنســین هــای ایــن مركــز بــر بالیــن بیمــار درمســیرهای 

ــد . ــدازی ش ــز راه ان ــک در تبری ــر ترافی پ

 مردم و حادثه دیدگان 
هنگام مشاهده بالگرد 

حتما مکان را برای 
نشست بالگرد باز كرده 

و حداقل 60 متر با بالگرد 
فاصله داشته باشند و به 

دلیل پرتاب اشیا هنگام 
نشست و برخاست بالگرد 

به هیچ عنوان به آن 
نزدیک نشوند
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كلنگ زنی  ساختمان جدید
 اورژانس مركـــز آموزشی درمانی امام رضـا )ع ( تبریــز

ــز  ــس مرک ــد اورژان ــاختمان جدی ــی س ــم کلنگ زن ــز، مراس ــکی تبری ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــاون  ــی مع ــر آقاجان ــور دکت ــا حض ــه ب ــت تغذی ــکده بهداش ــه دانش ــز در محوط ــا ) ع ( تبری ــام رض ــی ام ــی درمان آموزش
ــده  ــید نماین ــره س ــر ق ــتانداری ، دکت ــی اس ــت سیاس ــاون امنی ــتری مع ــر شبس ــان، دکت ــت درم ــان وزارت بهداش درم
مــردم تبریــز ، دکتــر صومــی رئیــس دانشــگاه و ســایر مســئولین دانشــگاه برگــزار شــد. در ادامــه مراســم دکتــر صومــی 
ــه بیمارســتان  ــان گلگشــت کــه رســیدن بیمــاران اورژانســی را ب ــه ترافیــك ســنگین خیاب ــا توجــه ب ــد کــه ب اشــاره کردن
ــر  ــا در نظ ــام رض ــتان ام ــس بیمارس ــرای اورژان ــدی ب ــل جدی ــم مح ــم گرفتی ــذا تصمی ــود ل ــی نم ــه م ــکل مواج ــا مش ب
ــود کــه  ــان عطــار نیشــابوری خواهــد ب ــد از خیاب ــس جدی ــذا ورودی اورژان ــه آن آســان باشــد ل ــا دسترســی ب ــم ت بگیری

ترافیــك در خیابــان روان می باشــد.

افتتاح بخش انکولوژی مركز آموزشی درمانی الزهرا)س(
ــه دهنــه خدمــات  ــان و مامایــی و نیــز مرکــز ارائ ــه عنــوان یکــی از مراکــز ارجاعــی زن مرکــز آموزشــی درمانــی الزهــرا)س( ب
ــماره  ــاختمان ش ــد .س ــور می باش ــمالغرب کش ــه ش ــوزاردان در منطق ــان و ن ــی زن ــی و بازتوان ــخیصی ، درمان ــگیری، تش پیش
یــك ایــن مجموعــه در ســال 1384 بــا 6 طبقــه و ســطح زیربنــای 5400 مترمربــع توســط جمعیــت خیریــه نوبــر تبریــز و بــا 
مشــارکت دانشــگاه علــوم پزشــکی احــداث شــد. همزمــان بــا افتتــاح ســاختمان شــماره یــك، بخــش انکولــوژی زنــان نیــز در 
طبقــه چهــارم رســمًا شــروع بــکار کــرد . ایــن بخــش توســط اســاتید متخصــص انکولــوژی ســرکار خانــم دکتــر ســیاح ملــی و 
خانــم دکتــر پرویــن باســتانی)رئیس مرکــز( و خانــم دکتــر پرویــن مصطفــی قــره باغــی و خانــم دکتــر الهــه مــدارك و خانــم دکتــر 
مهــری جعفــری اداره مــی شــود .مرکــز تخصصــی غربالگــری بیماریهــای زنــان ) ســاختمان شــماره 2( مرکــز آموزشــی درمانی 
الزهــرا در خــرداد مــاه ســال 93 بــا همــت خیریــن بزرگــوار جنــاب آقــای مردانــی آذر و جنــاب آقــای حــاج صــادق نوبــری و 
مشــارکت دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز و بــا حضــور جنــاب آقــای دکتــر قاضــی زاده هاشــمی  وزیــر محتــرم بهداشــت، در 
زمینــی بــه مســاحت ده هزارمترمربــع درضلــع جنوبــی مرکزآموزشــی درمانــی الزهــرا)س( افتتــاح گردیــده اســت طبقــه پنجــم 
بخــش انکولــوژی زنــان دارای 28 تخــت بســتری و 15 تخــت ســرپایی شــیمی درمانــی مــی باشــد کــه هــم اکنــون نیــز بخــش 

ســرپایی شــیمی درمانــی از 29آذر 1393 در حــال ارائــه خدمــت بــه هموطنــان عزیــز مــی باشــد . 

افتتاح و بهره برداری از
 بخش های بازسازی شده مركز طالقانی   

بــه گــزارش روابــط عمومــی مرکــز طالقانــی در مراســم افتتــاح و بهــره بــرداری از بخشــهای بازســازی شــده 
مرکــز طالقانــی، اســاتید و همــکاران پیشکســوت مرکــز طالقانــی مــورد تجلیــل وقدردانــی قــرار گرفتنــد. درایــن 
ــه  ــی کــه ب ــس بازســازی شــده مرکــز طالقان ــام ا... دهــه فجــر، ســالن کنفران مراســم ضمــن گرامیداشــت ای
افتخــار زحمــات بــی دریــغ دکتــر شــریعتمدار اصــل بــه نــام ایشــان نــام گــذاری گشــته اســت، بازگشــایی گردید.

تبدیل درمانگاههای تخصصی مركز آموزشی درمانی اسد آبادی به 
پلی كلینیک تخصصی و فوق تخصصی شماره 2
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
دکترحســین جبــاری سرپرســت مــر کــز آموزشــی درمانــی اســد آبادی گفــت: بــا تصویــب هیــات مدیــره کلینیک 
هــای ویــژه دانشــگاه، درمانــگاه هــای تخصصــی مرکز آموزشــی درمانی اســدآبادی بــه پلی کلینیــک تخصصی 
شــماره 2 دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز تبدیــل شــد.  بــه گــزارش روابــط عمومــی مرکــز آموزشــی درمانــی اســد 
 آبــادی ، بــا ایــن مصوبه امــکان حضور و فعالیت اعضای هیات علمی دانشــگاه در این مرکز فراهم شــده اســت.

بــه گــزارش فــوق دکتــر جبــاری یــاد آور شــد :  مرکــز آموزشــی درمانــی اســد آبــادی در شــرایط فعلــی ماهانــه 
ــا برنامــه ریــزی هــای صــورت گرفتــه امــکان  افزایــش و  حــدود 15الــی 17 هــزار مراجعــه کننــده دارد کــه ب

خدمــات دهــی در آینــده بــه 50 هــزار نفــر را دارد. 
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بازدید مدیر روابط عمومی دانشگاه از مركز آموزشی درمانی طالقانی
یافتــه از طــرف رییــس بیمارســتان تشــریح شــد. بــا همراهــی دکتربهزاد ســروران صــورت گرفــت، رونــد اجــرای طــرح تحــول نظــام ســامت و اقدامــات انجــام   در بازدیــد دکترحســینی اقــدم کــه 

بــه گــزارش روابــط عمومــی مرکــز آموزشــی درمانــی طالقانــی، دکتــر ســروران در جلســه ای کــه در جریــان بازدیــد برگــزار شــد اقدامــات انجــام یافتــه در خصــوص هتلینــگ بیمارســتان،  در4 حیطــه فضــای فیزیکــی، 
تجهیــزات، ســرویس بهداشــتی، خدمــات رفاهــی  عنــوان کــرد و گفــت : بازســازی دو بخــش از بخــش هــای مرکــز آموزشــی درمانــی طالقانــی بــا ظرفیــت 53  تخــت، تغییــر مــکان داروخانــه جهــت ایجــاد امــکان 
بــرای شــبانه روزی نمــودن آن، تغییــر ســردرب ورودی، تجهیــز نمازخانــه، محوطــه ســازی، تغییــر مــکان هــای غیــر قابــل اســتفاده بــه پارکینــگ، بازســازی و مرمــت و زیبــا ســازی نمــای کل ســاختمان، پنجــره هــا و 
ســقف هــا، اخــذ گواهینامــه LDR بــرای نخســتین بــار در شــمال غــرب کشــور  از طــرف بیمارســتان هــای وابســته بــه وزارت بهداشــت، بــرای مرکــز آموزشــی درمانــی طالقانــی، بازســازی ســالن کنفرانــس، اصــاح 
تأسیســات مکانیکــی و برقــی مرکــز، اصــاح سیســتم آب و فاضــاب، بازســازی ســرویس هــای بهداشــتی، بازنگــری در سیســتم تریــاژ و تبدیــل اورژانــس بیمارســتان بــه جنــرال بــا حضــور متخصــص طــب اورژانــس،  
تعمیــر تخــت همــراه بیماران، جایگزینــی تخت هــای بســتری جدیــد، بازســازی و نصــب سیســتم احضــار پرســتاری، خریــد الکــر، از جملــه اقداماتــی اســت کــه ازطــی 10 مــاه گذشــته صــورت گرفتــه اســت. وی 
همچنیــن بــه خریــد تجهیــزات پزشــکی مختلــف از جملــه راه انــدازی 4 دســتگاه فتوتراپــی intensive دوار مجهــز به12المــپLED بــرای درمــان نــوزادان بــا ســطح بــاالی بیلــی روبیــن بــرای اولیــن بــار در اســتان 

در مرکــز طالقانــی اشــاه کــرد و گفــت: ایــن دســتگاه  موجــب تســریع در درمــان نــوزادان مبتــا بــه ایکتــر )زردی نــوزادان ( وکوتــاه نمــودن مــدت زمــان مانــدگاری نــوزاد در بیمارســتان می شــود.

بازدید دكتر حریرچی  قائم مقام وزیر و معاون كل وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی از مركز آموزشی درمانی طالقانی

دکتـــر حریرچـــی قائـــم مقـــام وزیـــر و معـــاون کل وزارت بهداشـــت، درمـــان و آمـــوزش پزشـــکی از مرکـــز آموزشـــی 
ـــم  ـــر حریرچـــی قائ ـــی دکت ـــی طالقان ـــط عمومـــی مرکـــز آموزشـــی درمان ـــه گـــزارش رواب ـــد کـــرد. ب ـــی بازدی ـــی طالقان درمان
ـــدم  ـــر اق ـــر طاه ـــی اکب ـــر عل ـــراه دکت ـــه هم ـــکی ب ـــوزش پزش ـــان و آم ـــت، درم ـــاون کل وزارت بهداش ـــر و مع ـــام وزی مق
ـــا و  ـــت ه ـــی از فعالی ـــی طالقان ـــی درمان ـــز آموزش ـــور در مرک ـــز  حض ـــکی تبری ـــوم پزش ـــگاه عل ـــت دانش ـــام ریاس ـــم مق قائ
ـــن ســـامت، هتلینـــگ  ـــات انجـــام شـــده در حیطـــه نظـــام ســـامت، ســـاختمان در حـــال احـــداث مجمـــع خیری اقدام
ـــی  ـــز آموزش ـــس مرک ـــروران ریی ـــر س ـــوده و دکت ـــد نم ـــای بازدی ـــال بازس ـــده و در ح ـــازی ش ـــد بازس ـــای جدی ـــش ه و بخ
ـــود.  ـــع نم ـــان را مطل ـــی ایش ـــای آت ـــه ه ـــز و برنام ـــن مرک ـــه ای ـــرد 11 ماه ـــی از عملک ـــه گزارش ـــا ارائ ـــی ب ـــی طالقان  درمان
بنـــا بـــه همیـــن گـــزارش دکتـــر حریرچـــی ضمـــن ابـــراز رضایـــت از فعالیـــت هـــای انجـــام یافتـــه، بـــا اشـــاره بـــه 
ـــه  ـــز ب ـــاندن مرک ـــات و شناس ـــن امکان ـــتفاده از ای ـــزوم اس ـــر ل ـــرال ب ـــه جن ـــی در زمین ـــز طالقان ـــیل مرک ـــات و پتانس امکان

ـــد. ـــد نمودن ـــد، تأکی ـــی نمای ـــه م ـــز ارائ ـــرال نی ـــات جن ـــه خدم ـــتانی ک ـــوان بیمارس عن

دكتر صومی:  وظیفه ما تامین فضا، تجهیزات، منابع برای ارائه خدمت صحیح است 
دکتــر محمد حســین صومــی در آیین بهره بــرداری از ســاختمان های 
اورژانــس ســینا و بخــش خــون مرکزشــهید قاضــی گفــت:  حمایتهای 
ــوزه  ــکاران در ح ــهای هم ــا تاش ــراه ب ــت هم ــدی وزارت بهداش ج
پشــتیانی، مدیریــت فنــی و تــك تــك روســای و مدیــران بیمارســتانها 
ــاد  ــا ایج ــازی فضاه ــه س ــرای ب ــی ب ــیر خوب ــتان مس در 29 بیمارس
شــده وی افــزود: در تمامــی مراکــز بهداشــتی درمانــی و ســتادهای 
پژوهــش  و درمــان در مجموعــه دانشــگاه  در حــوزه  بهداشــت 
 وآمــوزش و دانشــجویی تاشــهای چشــمگیری صــورت گرفته اســت.

دکتــر صومــی بــه 147 خانــه بهداشــت کــه  مصــوب کشــوری 

ناقــص  هــای  خانــه  تکمیــل  بــا    : گفــت  و  کــرد   اشــاره  بــود 
رســانی  خدمــت  چرخــه  وارد  بهداشــت  خانــه   160 از  بیــش 
تاکیــد برانجــام کارهــا در کمتریــن زمــان ممکــن  بــا  شــد وی 
گفــت:در  ودقــت،  وســیله  بهتریــن  بــا  هزینــه  کمتریــن  بــا 
شــد. خواهــد  پیگیــری  بیشــتری  شــدت  بــا  کارهــا   94  ســال 

ــه  ــردن عرص ــم ک ــگاه را فراه ــی دانش ــه اصل ــی وظیف ــر صوم دکت
خدمــت عنــوان کــرد و گفــت: وظیفــه مــا تامیــن فضــا، تجهیــزات، 
ــم در  ــجو ه ــرای دانش ــم ب ــح ه ــت صحی ــه خدم ــرای ارائ ــع ب مناب
بهداشــت  ارائــه خدمــات  افــزود:  اســت. وی  پژوهــش  عرصــه 

ــه  ــتی ب ــاران بایس ــان بیم ــم درم ــور و ه ــتاها کش ــن روس در دورتری
 درســتی انجــام گیــرد کــه ارزش کارهــا در انجــام درســت آنهاســت .
آییــن بهــره بــرداری از ســاختمانهای اورژانــس ســینا و بخــش خــون 
مرکزشــهید قاضــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز بــا حضــور دکتــر 
آقاجانــی معــاون درمــان وزارت بهداشــت ودرمــان و دکتــر شبســتری 
معــاون سیاســتی امنیتــی اســتانداری و دکتــر فرهنگــی، دکتــر 
ــامی و  ــورای اس ــس ش ــدگان مجل ــیدی نماین ــره س ــکیان، ق پزش
ــاالر دانشــکده پزشــکی  ــران و روســای دانشــگاه در ت جمعــی از مدی

برگــزار شــد.

 بخش مراقبت ویژه نوزادان ) NICU (  مركز آموزشی درمانی  
طالقانی  موفق به اخذ درجه یک مثبت گردید

ــتانداردها و  ــت اس ــور و رعای ــطح کش ــی در س ــی مل ــام اعتباربخش ــا انج ــی ب ــی طالقان ــی درمان ــز آموزش مرک
الزامــات دســتورالعمل هــای مربوطــه از طــرف ایــن مرکــز، طــی نامــه ای از طــرف دکتــر ســید محمدحســین 
 ) NICU ( میردهقــان مدیــر کل دفتــر نظــارت و اعتباربخشــی امــور درمــان، بخــش مراقبــت ویــژه نــوزادان

مرکــز طالقانــی بــه عنــوان تنهــا مرکــز در ســطح اســتان  موفــق بــه اخــذ درجــه یــک مثبــت گردیــد. 
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اطاع رسانی و مستندسازی نحوه ارائه خدمات
الــف( راه انــدازی و بــه روز رســانی ســایت اینترنتــی ســتاد طــرح تکریــم اربــاب رجــوع و میــز خدمــت دانشــگاه در محورهــای: اطــاع یابــی و اطــاع رســانی، اخبــار، بارگــذاری فــرم هــا و بخشــنامه هــا، مستندســازی 

فعالیــت هــای واحــد هــا، انجــام نظرســنجی، دریافــت پیام هــا و....
ب( راه انــدازی تلفــن پیــام گیــر شــبانه روزی ریاســت دانشــگاه و پیگیــری مــوارد مطروحــه و ارســال پاســخ بــه ذینفعــان )در شــش ماهــه اول ســال 93، 110 مــورد پیــام ارســال شــده کــه پاســخ الزم بــه آنهــا ارســال 

شــده اســت(.
ج( نصب تابلوهای راهنما در مبادی ورودی و خروجی و در معرض دید مراجعین

د( تهیه کتاب و بروشور و توزیع بین ارباب رجوع و مخاطبین
ه( نصب نام و نام خانوادگی، عوامل متصدی انجام کار، پست سازمانی و رئوس وظایف اصلی کارکنان در محل استقرار آنان.

دانشکده ها: 7 نفر	 رابطین طرح تکریم
 مراکز آموزشی و درمانی: 12 نفر	 

 شــبکه هــای بهداشــت و درمــان: 	 
19 نفــر

 دیگر واحدها: 4 نفر	 
 مجموع 49 نفر رابط	 

 معاونت ها: 7 نفر واحدهای تابعه: 

تکریــم اربــاب رجــوع طرحــی اســت کــه طــی ســال هــای اخیــر در جهــت کاهــش بوروکراســی اداری و تامیــن خواســته ها و رضایتمنــدی شــهروندان از مراجعــه بــه ســازمانها و ادارات دولتــی اجــرا مــی شــود. 
از آنجائــی کــه یکــی از مقولــه هــای ســنجش کارآمــدی نظــام اداری میــزان رضایتمنــدی مــردم از خدمــات ارائــه شــده توســط دســتگاههای دولتــی مــی باشــد بــه منظــور ایجــاد ســازوکارهای الزم در ارائــه 
خدمــات مطلــوب و موثــر بــه مــردم و برخــورد مناســب کارکنــان بــا مراجعیــن و نهادینــه شــدن ایــن موضــوع، ارتقــا و حفــظ کرامــت مــردم در نظــام اداری بــه عنــوان یکــی از طــرح هــای هفتگانــه تحــول اداری 
منظــور گردیــده اســت. در ایــن راســتا دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز نیــز هماننــد ســایر ســازمان های دولتــی در طــول ســاهای اخیــر اقــدام بــه راه انــدازی ســتاد اجــرای طــرح تکریــم اربــاب رجــوع نمــوده اســت

 با واحدتكریم ارباب رجوع دانشگاه علوم پزشكی تبریز بیشتر آشنا شوید

takrim.abr@gmail.com33352796 شماره تلفن دفتر طرح تکریم     33355939شماره تلفن روابط عمومی            33355941شماره پیامگیر ریاست دانشگاه

شفاف سازی، بهبود، اصاح و مستندسازی روش های ارائه خدمات به مردم
الف( اولویت بندی روش های احصاء شده و انتخاب روش های مورد نظر

ب( تهیه فلوچارت های مربوط به روشهای احصاء شده و نصب در معرض دید مراجعین

فعــال ســازی واحدهــای تابعه دانشــگاه 
مصوبه هــای  اجــرای  خصــوص  در 
طــرح تکریــم اربــاب رجــوع و میــز 
خدمــت  در محورهــای مقابــل  بــا هــدف 
كســب باالتریــن درجــه رضایتمنــدی 

ــامت ــام س ــتریان نظ مش

آموزش طرح تکریم و نحوه ارتباطات موثر با ارباب رجوع به همکاران	 
شفاف و مستندسازی نحوه ارائه خدمات به ارباب رجوع	 
اطاع رسانی از نحوه ارائه خدمات به مردم	 
تدوین، آموزش و اجرای منشور اخاقی در واحد مربوطه	 
بهبود و اصاح روش های ارائه خدمات به مردم	 
نظرسنجی از مردم	 

نظــارت بــر حســن رفتــار کارکنــان بــا مــردم و نحــوه اجــرای طــرح تکریــم 	 
در واحــد مربوطــه

با کارکنانی که موجب 	  ایجاد زمینه تشویق کارکنان موفق و برخورد قانونی 
نارضایتی مردم می گردند

ایجاد میز خدمت یا گیشه خدماتی طبق بخشنامه های مربوطه	 
مستندسازی خدمات انجام یافته و گزارش به مراجع ذیربط	 
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معرفی اداره بازرسی، ارزیابی عملكرد و پاسخگویی به شكایات دانشگاه علوم پزشكی تبریز

آدرس سایت اداره بازرسی
http://bazrasi.tbzmed.ac.ir 

آدرس سامانه ارسال شکایات اداره بازرسی 
http://pformsaz.tbzmed.ac.ir/forms/Audit/audit.aspx

 شماره های تماس
شماره تلفن  33355943 
شماره نمابر 33355942

 اداره بازرســی، ارزیابــی عملکــرد و پاســخگویی بــه شــکایات دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز در ســه حیطــه کاری پاســخگویی بــه شــکایات، بازرســی و ارزیابــی عملکــرد کارکنــان و مدیــران مشــغول فعالیــت بــوده کــه 
اهــم وظایــف واحدهــای مذکــور بــه شــرح زیــر اســت.

اهم وظایف واحد پاسخگویی به شکایات
دریافت شکایات حضوری و مکتوب مردم )مراجعین ( از واحدها و کارکنان دانشگاه	 
رسیدگی به شکایات حضوری و مکتوب از واحدها، مدیریت ها و کارکنان	 
ــه 	  ــذ نتیج ــا اخ ــری ت ــقم و پیگی ــت صحت وس ــکایات از جه ــوع ش ــون موض ــق پیرام ــی و تحقی بررس

نهایــی به منظــور
پاسخگویی به شاکی و در صورت لزوم ارجاع مراتب به مراجع ذی ربط. 	 
 رســیدگی بــه شــکایات ارجاعــی و واصلــه از ســامانه الکترونیکــی دولــت )ســامد(، ســازمان بازرســی 	 

ــا.  ــل آن ه ــوری و تجزیه وتحلی ــت جمه ــی ریاس ــای مردم ــتان، نامه ه اس

 بررســی و پاســخگویی در خصــوص مراجعــات بــه نهادهــای نظارتــی و بازرســی کل اســتان، 	 
و وزارت متبــوع بازرســی کل کشــور  اســتانداری، ســازمان 

پیگیــری و اخــذ نظریــات و پیشــنهادهای واحدهــای تخصصــی در ارتبــاط بــا شــکایات واصلــه 	 
به منظــور رســیدگی و اعــام پاســخ بــه شــاکیان

جمع بندی شکایات در مقاطع مختلف و تجزیه وتحلیل علل بروز شکایات	 
 ارائه گزارش برای ریاست دانشگاه و سازمان بازرسی کل کشور	 
پیگیری از نتایج گزارش های تهیه شده	 

وظایف واحد بازرسی 
ــرای 	  ــتانی ب ــای اس ــوردی از واحده ــا م ــتمر، دوره ای و ی ــی مس ــای بازرس ــم برنامه ه ــه و تنظی  تهی

ســنجش میــزان »مطابقــت عمــل و عملکــرد« اقــدام کننــدگان بــا اهــداف، برنامه هــا، دســتورالعمل ها 
ــی دانشــگاه ــط و شــاخص های مــورد ارزیاب و ضواب

انجــام مأموریت هــای الزم در ســتاد، اســتان ها و شهرســتان ها به منظــور حصــول اطمینــان از حســن 	 
جریــان امــور اداری و مالــی، همــکاری در رفــع نواقــص کار و راهنمایــی واحدهــا جهــت پیشــرفت کار 

ــف و 	  ــت مــردم از واحدهــای مختل ــزان رضای ــان و ســنجش می ــران و کارکن بازرســی از عملکــرد مدی
ــوع ــا ارباب رج ــان ب ــران و کارکن ــورد مدی ــوه برخ نح

ــرد 	  ــگاه از عملک ــس دانش ــاع رئی ــرای اط ــال ب ــف س ــل مختل ــه ای در فواص ــای نوب ــه گزارش ه تهی
ــف واحدهــای مختل

برقــراری ارتبــاط بــا ســازمان بازرســی کل کشــور و ایفــای وظیفــه منــدرج در مــاده 12 قانــون تشــکیل 	 

ــای  ــامی و واحده ــورای اس ــس ش ــول 88 و 90 مجل ــیون اص ــور، کمیس ــی کل کش ــازمان بازرس س
ــات ــی و مطبوع ــانه های جمع ــتگاه ها و رس ــنجی دس نظرس

تجزیه وتحلیل عملکرد واحدها، مدیریت ها و کارکنان بر اساس بازرسی های انجام شده	 
کشــف مفاســد اداری از طریــق بازرســی های آشــکار و پنهــان و ارائــه گزارش هــای الزم بــه مدیــران 	 

ذی ربــط و ریاســت دانشــگاه
آموزش و توانمندسازی مستمر بازرسان با همکاری واحد آموزش دانشگاه	 
ــور اداری 	  ــد ام ــه واح ــران ب ــان و مدی ــرد کارکن ــردم از عملک ــت م ــزان رضای ــورد می ــر در م ــام نظ اع

ــط ــررات ذی رب ــن و مق ــوب قوانی ــا در چارچ ــتخدامی آن ه ــای اس ــت و مزای ــال در وضعی ــرای اعم ب
شرکت در جلسات و کمیسیون های مختلف	 

اهم وظایف واحد ارزیابی عملکرد
اعام ساالنه شیوه نامه تدوین شاخص های عمومی و اختصاصی  ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران به واحدهای سازمانی جهت ایجاد هماهنگی اقدامات متناسب با شاخص های اعامی

ارائه آموزش های الزم جهت اجرای فرآیند ارزیابی عملکرد	 
همکاری در تدوین شاخص های اختصاصی عملکرد	 
نظارت بر عملکرد واحدهای تابعه دانشگاه و راهنمایی های الزم	 
گردآوری عملکرد واحدها به همراه مستندات	 

طبقه بندی مستندات در قالب شاخص های مربوطه	 
ــایی 	  ــور شناس ــتانی به منظ ــتادی و اس ــای س ــرد واحده ــی از عملک ــای تحلیل ــه گزارش ه ــه و ارائ تهی

نقــاط قــوت و ضعــف ســازمان و ارائــه بــه مســئولین ذی ربــط دانشــگاه
شرکت در جلسات و کمیسیونهای مختلف	 
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مرگ
 پایان کبوتر نیست
سهراب سپهری

کل من علیها افن و یبقی وهج ربک ذوالجالل و االکرام

 پیامبر اكرم )ص( فرموده است:

فرزند شايسته و خوب گلی 
از گل هاى بهشت است.

ــی  ــد سروش ــه مانن ــت ک ــه خداس ــن هدی ــد زیباتری تول
ــر از  ــته  234 نف ــال گذش ــت.در س ــه زندگیس ــش ب روح بخ
ــم  ــده اند. امیدواری ــد ش ــب فرزن ــز صاح ــکاران عزی هم
ــر از  ــان پ ــکاران ارجمندم ــرای هم ــان ب ــای کوچکش قدمه

ــد. ــت باش ــر و برک خی

ِن الَجنَِّة؛
ن َریاحی

ص(: إنَّ الَوَلَد الّصاِلَح َریحاَنٌة ِم

( ِ للَّ
َقاَل َرُسوُل ا

رسم روزگار است كه بارها و بارها
 همه را به آزمون های سخت می آزماید
 و مشیت الهی بر این تعلق گرفته
 كه بهار فرحناک زندگی را خزان ماتم زده به انتظار بنشیند 
و این بارزترین تفسیر آفرینش در فراخنای بیکران هستی 
و یگانه راز جاودانگی اوست.

 در ســالی كــه گذشــت  53 نفــر از همــکاران شــاغل و بازنشســته را  از 
دســت دادیم.ضمــن عــرض تســلیت بــه خانــواده ایشــان و همــکاران عزیــز، 
بــرای همــه آن عزیــزان از درگاه باری تعالــی مغفــرت و آمــرزش خواهانیــم.  
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ِن الَجنَِّة؛
ن َریاحی

ص(: إنَّ الَوَلَد الّصاِلَح َریحاَنٌة ِم

( ِ للَّ
َقاَل َرُسوُل ا

نقــل ائتــدی بیــرقــوجـــا صحبت  سوار 
 بــاطنینــده انســـانیـــن بیــــرقورد وار
گئتــمه سه هــرکــس اونــون پیــکارینه

یـــول تاپـــار قـوردون خــویئی رفتـارینه        
گـــرساال ئوز قوردون هــرکس تــورپاغا
رفـته رفته ئـــوزقـــویارپــــاک اولماغا
چــــاره ائتـــمه زقــــــدرت بـــازواونا 

قــدرت ایمـــان ساالرایــپ بـــوی نونا 
فکـــرســـالم قویمـــــازانســان تووالنا       

خالقینــــده ن بـــــاشقـــــایـا قاراخانا
آل جـــاوانلیقــــداجانیــن گـــردیراوال
وای اگــــر بـــو قورد  سنله  پیــــر اوال

 اونـــدادورشیـــطان بیــزه طالب گه له ر 
ایــــری لیقــاردوزله ره غـــالب گه له ر  

قوردو دان منظــــورومعنـــا نفــس دور
بــــاعــث کــل بــــایــــانفـــس دور

نفس یـــــاغی شخصی بیمـــارایلی یه ر  
عــــزتین الده ن آلیب خــــوارایلی یه ر 
عقـل گـــرنـاســـالــم اولســا ائـو یخــار

جــان ســالــم عقــل سـالمده ن چــخار 
گـــرســامت اولســابهــداشت و روان   
شهـــرسالم اوغـــرومــوزدا هــر زمان  

ســــوزعشـــقیله اوخـــــوردی عندلیب                                  
خــــالق داوربیــــزه یول گــورسه دیب                                  

قیــل حــــذربــــونفس بــد؛ اماره ده ن
یـــرتجی حیـوان کیمـــی خونخواره ده ن 
خلقه خــــدمت ایــــله تا وارقــــدرتین   

تـــا کی  گـــوندرسین الهـــــی نصـرتین                                                        

همكار محترم پیش كسوت
بی گمــان آنچــه در گــذر زمــان مانــدگاری  انســان را تضمیــن می كنــد میــزان 

حضــور وتاثیــر وی در بهبــود زندگــی وسرنوشــت انسانهاســت، مــا شــكوه زندگــی را 
در البــه الی خاطراتــی كــه زیســته ایــم تكرارمــی كنیــم وشــكوهمندانه ترین خاطره هــا 

درلحظــه هــای خدمــت بــه همنــوع شــكل می گیــرد.

همكار محترم   
   ســی ســال تــالش صادقانــه بــرای رفــع آالم انســان های نیازمنــد توفیقــی عظیــم می باشــد. 

بدیــن  وســیله زحمــات ســی ســاله شــما را در ســنگر خدمــت بــه مــردم ارج می نهیــم و بــر خــود 
فــرض می دانیــم كــه سپاســگزار زحمــات شــما باشــیم. از درگاه ایــزد متعــال طــول عمــر تــوام 

بــا ســالمتی و شــادكامی مســئلت داریــم.
دكتر محمد حسین صومی
رئیس دانشگاه علوم پزشكی وخدمات بهداشتی، درمانی تبریز

تعداد بازنشستگانمورخهدوره

1
2
3
4
5
6
7

90/08/30
91/01/22
91/07/04
92/03/06
92/12/01
93/06/08
93/12/10

119 نفر
48 نفر
52 نفر

148 نفر
188 نفر

☺48نفر
 52 نفر

اجرای آیین های تجلیل از بازنشستگان دانشگاه
برنامــه تجلیــل از بازنشســتگان از طــرف واحــد تکریــم اربــاب رجــوع دانشــگاه طــرح و مــورد 
تصویــب معاونــت پشــتیبانی قــرار گرفــت. در ایــن طــرح، هــر شــش مــاه یک بــار بــه صــورت 
ــل  ــه عم ــل ب ــمی تجلی ــی مراس ــگاه ط ــتگان دانش ــه بازنشس ــگ از کلی ــجم و هماهن منس
ــوح  ــه همــراه ل ــاری ب ــا کارت اعتب ــع بهــار آزادی ی ــه ســکه رب ــک قطع ــد و ضمــن آن ی می آی
تقدیــر ریاســت دانشــگاه توســط مســووالن دانشــگاه بــه همــکاران بازنشســته اعطــا می گــردد. 
بــا اجــرای ایــن طــرح از کلیــه بازنشســتگان بــه صــورت یکســان و عادالنــه تقدیــر مــی شــود و 
احتمــال هــر گونــه گایــه و نارضایتــی از بیــن مــی رود. الزم بــه توضیــح اســت کــه چهــار دوره 

از ایــن طــرح بــه شــرح زیــر اجــرا شــده اســت:

سالم فکـــــــــر

متن لوح تقدیر
 رئیس دانشگاه از بازنشستگان محتـرم

جد"
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ی 
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ســتاد هدایــت درمــان یکــی از واحدهــای زیــر مجموعــه معاونــت درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی می باشــد و بــا توجــه 
ــی الزم از قبیــل پزشــک  ــات درمان ــز اســتان های هم جــوار همــواره امکان ــه این کــه در شهرســتان های اســتان  و نی ب
متخصــص و تخــت مراقبــت هــای ویــژه وســایر تجهیــزات تشــخیص بیمــاری از قبیــل CT SCAN  و MRI و ... در 
دســترس پزشــک معالــج نبــوده و یــا ادامــه درمــان بــه دلیــل عــدم وجــود تجهیــزات مــورد نیــاز در شهرســتان ها مقــدور 
نمی باشــد، نیــاز بــه اعــزام بیمــار بــه مراکــز تخصصــی در مرکــز اســتان وجــود دارد . جهــت انجــام هماهنگــی و ایجــاد 
انســجام و نظــم در ایــن مــوارد وجلوگیــری از اتــاف وقت بیمــاران در مراکــز درمانی ، ســتاد هدایت و اطاع رســانی امور 
درمــان هماننــد پلــی ارتباطــی بیــن بیمارســتان مبــدأ و بیمارســتان مقصــد عمــل نمــوده و بعــد از انجــام هماهنگی های 
الزم اجــازه انتقــال بــه بیمــار داده می شــود. از طــرف دیگــر بــرای نیــل بــه ایــن هــدف نظــارت بــر نحــوه انجــام فعالیــت 
ــد. ــان می باش ــت درم ــی معاون ــای نظارت ــی از واحده ــوان یک ــه عن ــد ب ــن واح ــی ای ــف اصل ــزء وظای ــتان ها ج بیمارس

 ستاد هدایت درمان  

قلب، كبد و كلیه های كودک مراغه   ای در بیمارستان امام رضا )ع( تبریز اهدا شد 

بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی بیمارســـتان امـــام رضـــا 
ـــتان  ـــو بیمارس ـــد عض ـــز  پیون ـــل از مرک ـــه نق ـــز ب تبری
ـــاله  ـــودک 5 س ـــیرزاد ک ـــاهین ش ـــا )ع(، ش ـــام رض ام
مراغـــه ای کـــه بـــدون بیمـــاری زمینـــه ای دچـــار 
ـــات  ـــام مداخ ـــت انج ـــود جه ـــده ب ـــدید ش ـــنج ش تش
ـــی  ـــی درمان ـــز آموزش ـــه مرک ـــی در 8 دی 93 ب درمان
ـــز منتقـــل و در بخـــش ICU کـــودکان  کـــودکان تبری
ـــل  ـــت.  بدلی ـــرار گرف ـــت ق ـــت مراقب ـــز تح ـــن مرک ای
ـــده  ـــز وی وارد ش ـــه مغ ـــنج ب ـــر تش ـــه در اث ـــیبی ک آس
ــی  ــات بالینـ ــس از معاینـ ــج پـ ــک معالـ ــود پزشـ بـ
ـــد .   ـــخیص دادن ـــودک را تش ـــن ک ـــزی ای ـــرگ مغ م
ـــه  ـــوار مغـــزی طـــی دو مرحل آزمایشـــات مربوطـــه و ن
بـــه فاصلـــه حـــدود 48 ســـاعت در 24 و 25 دی مـــاه 
صـــورت گرفـــت کـــه توســـط متخصصیـــن مغـــز و 
اعصـــاب، بیهوشـــی، داخلـــی و نماینـــده پزشـــکی 

کردنـــد. تاییـــد  را  وی  مغـــزی  مـــرگ   قانونـــی 
پـــس از ابـــراز تمایـــل خانـــواده شـــیرزاد جهـــت 
ــات الزم جهـــت  ــان اقدمـ ــو کودکشـ ــدای عضـ اهـ
ـــب،  ـــت.  قل اهـــدای اعضـــای شـــاهین صـــورت گرف
ـــب  ـــد بـــه ترتی ـــت پیون ـــه هـــای وی جه ـــد و کلی کب
بـــه تهـــران، شـــیراز و مرکـــز درمانـــی امـــام رضـــا 
ـــط   ـــودک توس ـــه دو ک ـــا ب ـــد.کلیه ه ـــل ش )ع( منتق
پیونـــد  و  کاکائـــی متخصـــص جراحـــی  دکتـــر 
ــوژی  ــص اورولـ ــردی متخصـ ــر زمـ ــاء و دکتـ اعضـ
ــد و  ــرار گرفتنـ ــی قـ ــورد جراحـ ــاء مـ ــد اعضـ و پیونـ
ــام  ــان انجـ ــت روی ایشـ ــا موفقیـ ــد بـ ــل پیونـ عمـ
ـــزی  ـــه کـــودک تبری ـــز ب ـــد وی نی ـــن کب شـــد. همچنی
در مرکـــز پیونـــد کبـــد شـــیراز ، پیونـــد داده شـــد.

اخــذ پذیــرش جهــت بیمــاران )بیــن بیمارســتانی شهرســتان ها، 	 
ــر ایــن اعزام هــا ــز و خــارج از اســتان( و نظــارت ب تبری

ــده و 	  ــل نش ــاران منتق ــی و بیم ــاران اعزام ــه بیم ــری نتیج پیگی
ــئول ــام مس ــه مق ــه ب ــکاس نتیج انع

بررسی مشکات موجود مرکز و ارائه پیشنهاد کاربردی	 
اجرای دقیق دستورالعمل ها	 
تعیین 	  و  مبدا  بیمارستان  سوپروایزر  یا  پزشک  از  اطاعات  اخذ 

دلیل اعزام و ثبت کلیه تماسها در فرم مربوطه حتی اگر اورژانسی 
نباشد یا تخت خالی موجود نباشد بخصوص تخت  های ویژه

راهنمایــی و ارجــاع بیمــار بــه مراکــز همجــوار بــر اســاس پروتــکل 	 
اعــزام از قطــب هــای درمانــی بــه ســایر مراکــز

با رزیدنت یا متخصص پذیرش دهنده بیمارستان مقصد 	  صحبت 
اعزام،  تشخیص  و  پذیرش  عدم  صورت  در  و  پذیرش  اخذ  جهت 
اجرای پروتکل روند پذیرش )اتندینگ کشیک ، مدیر گروه ، آنکال 

هیات علمی و معاونت درمان(
سـایر 	  و  هـا  درخواسـت  کلیـه  نتیجـه  انعـکاس  و  گـزارش  ارائـه 

مافـوق مسـئول  بـه  شـده  پیگیـری  مـوارد  و  مشـکات 
حضور منظم و فعال در شیفت ها مطابق برنامه اعام شده 	 
از مراکـز درمانـی 	  بیمـاران  انتقـال  و  نقـل  هدایـت و سـاماندهی 

شهرسـتانها بـه شـهرهای همجـوار و بـه بیمارسـتانهای تبریـز و 
همچنیـن در بیـن بیمارسـتانهای سـطح تبریـز )اخـذ پذیـرش بین 

بیمارسـتانی تبریـز ، شهرسـتان و خـارج اسـتان(

توزیع هدفمنــــد بیماران در بیــــن بیمارســـتانهای سطح تبریـــــز	 
راهنمایـی و ارجـاع بیمـاران بـه مراکـز درمانـی همجـوار بر اسـاس 	 

پروتـکل اعـزام از قطـب هـای درمانـی بـه سـایر مراکز 
و 	  خصوصی  بیمارستانهای  از  لزوم  مورد  اطاعات  و  آمار  تهیه 

دولتی سطح استان )آمار مراجعین سرپایی و منجر به بستری ، 
آمار تخت های خالی و نقل و انتقال(

همــکاری بــا ســتاد حــوادث غیــر مترقبــه ) اعــام آمــاده بــاش به 	 
بیمارســتانهای نزدیــک بــه محــل حادثــه ، جابــه جایــی بیمــاران 
از بیمارســتانهای نزدیــک محــل حادثــه بــه ســایر بیمارســتانها ، 
جمــع آوری مشــخصات مصدومــان و آمــار مراجعیــن ، شــرکت در 

توزیــع و تریــاژ بیمــاران و مصدومــان

ــان  ــت درم ــتاد هدای ــا س ــتان ب ــطح اس ــاس از س ــورد تم ــداد 6790 م ــال 1393 تع ــی س در ط
ــا  ــی الزم ب ــورد هماهنگ ــدا د 6520 م ــن تع ــه از ای ــه ک ــورت گرفت ــار ص ــال بیم ــورد انتق در م
موفقیــت صــورت گرفتــه و 270 مــورد نیــز موفــق بــه انجــام هماهنگــی و انتقــال نشــده اســت.
ــهای  ــه تماس ــی ب ــواب ده ــان ج ــانی درم ــاع رس ــت واط ــتاد هدای ــف س ــر از وظای ــی دیگ یک
صــورت گرفتــه از طریــق ســامانه 1590 در مــورد شــکایات مردمــی از بیمارســتان ها و پزشــکان 
ــت در  ــد از دریاف ــها بع ــن تماس ــه ای ــد ک ــامت می باش ــام س ــول نظ ــرح تح ــا ط ــه ب در رابط
ســامانه ثبــت شــده و نســبت بــه مــورد اقدامــات الزم در جهــت رفــع مشــکات موجــود و انجــام 
هماهنگــی بــا مســئولین بیمارســتان مــورد اشــاره صــورت می گیــرد و ســایر مــوارد کــه مربــوط 
ــردد. ــری می گ ــان پیگی ــده، از ایش ــت ش ــامانه ثب ــوده ودر س ــان ب ــان درم ــایر کارشناس ــه س ب

   شرح وظایف پزشک ستاد هدایت و اطالع رسانی 
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بازدیدحضرت آیت الله مجتهد شبستری نماینده ولی فقیه در استان 
و امام جمعه تبریز از ساختمان شهید قاضی طباطبایی 

 بــه گــزارش روابــط عمومــی مرکــز آموزشــی درمانــی امــام رضــا )ع(: حضــرت آیــت اللــه مجتهــد 
ــا همراهــی دکتــر محمدحســین  شبســتری نماینــده ولــی فقیــه در اســتان  و امــام جمعــه تبریز،ب
ــام معظــم  ــده مق ــری نماین ــز و حجــه االســام خی ــوم پزشــکی تبری صومــی رئیــس دانشــگاه عل
رهبــری در دانشــگاه و مســئولین مرکــز،  از عملیــات بهســازی و توســعه ســاختمان شــهید قاضــی 
طباطبائــی مهمتریــن مرکــز ارائــه خدمــات بــه بیمــاران خــون و ســرطان در منطقــه بازدیــد کــرده و 

از رونــد انجــام کار اظهــار خرســندی نمودنــد.

جلسه فرماندهان پایگاه های بسیج حوزه سه كارمندی برگزار شد 
با حضور دکتر صومی رئیس دانشگاه و سرهنگ احمدزاده رئیس سامازن بسیج کارمندی سپاه عاشورا 
و سرهنگ زارع فرمانده حوزه 3 بسیج کارمندی شهید دستغیب دانشگاه علوم پزشکی تبریز جلسه 
فرماندهان پایگاه های مقاومت و اعضای شورای حوزه برگزارشد. به گزارش پایگاه اطاع  رسانی روابط 
عمومی دکتر صومی در این  جلسه ضمن گرامی داشت یاد کسانی که برای حاکمیت ارزشهای دینی و 
برقراری ثبات و آرامش در جامعه جان خود را از دست داده اند بر صداقت و امانت در انجام کارها تاکید 
کرده و گفت: دانشگاه، دانشگاه است و باید همگان در اعتای نام و ارتقای اهداف آن با همه توان 
بکوشند زیرا که ما در دانشگاهی فعالیت داریم که با قدمت تاریخی و فعالیت پزشکی پیش از میاد 
مسیح و پس از آن با دارا بودن دانشگاه خواجه رشیدالدین فضل اله و نیز بعنوان دومین دانشگاه سطح 
کشور و بسیاری افتخارات دیگر ضمن انجام  وظایف محوله، بایستی در پیشبرد آن وارتقای جایگاه آن 
کوشا باشیم.دکتر صومی افزود: بایستی با عمل به معلومات خود با توجه به داشته های ارزشمند و 
منابع عظیمی همچون پیامبر صلوات اله علیه و ائمه اطهار علیه السام، اتصال به ارزشها و حاکمیت 
دینی جامعه را ترویج دهیم. وی با اشاره به اینکه فرماندهان پایگاه ها بعنوان نماینگان نظام در ادارات 
وظیفه دارند بر انجام درست کارها تاکید و از بروز تخلف پیشگیری کنند اظهار داشت: دست به دست 
 هم دهیم تا ضمن پاسداشت تاش های گذشتگان در اعتای دانشگاه برافتخارات آن بیافزاییم.

یاد کرده و خاطرنشان  بازوی نظام  به عنوان بهترین  از حلقه های صالحین  دکتر صومی همچنین 
ساخت:ماباید درابتدا خود صالح شویم و دراین صورت است که کل مسائل حل می شود و ما معتقدیم 

که نباید ذره ای تخلف مالی ، اداری و اخاقی در دانشگاه اتفاق بیافتد. 

برگزاری نهمین كارگاه علمی آموزشی
 امامان جماعت دانشگاههای استان آذربایجان شرقی 

نهمیــن کارگاه علمــی آموزشــی امامــان جماعــت دانشــگاههای اســتان بــا حضــور نماینــده 
ــئول  ــکی  و مس ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش ــاز ،ریی ــه نم ــتاد اقام ــس س ــتان، ریی ــه در اس ــی فقی ول
بــه  برگــزار گردیــد.  تبریــز  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  رهبــری  مقــام معظــم  نهادنمایندگــی 
ــه  ــی ک ــی آموزش ــن کارگاه علم ــز، در ای ــکی تبری ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش ــط عموم ــزارش رواب گ
حــدود 100نفــر  از امامــان جماعــت شــرکت داشــتند مباحــث شــیوه های تکمیــل نمــاز ، 
اصــول و مبانــی تبلیــغ و مدیریــت اقامــه نمــاز توســط اســتاد مدعــو از قــم حجــه االســام 
ــه مجتهــد شبســتری  ــت الل ــن کارگاه حضــرت آی ــر صفــری تدریــس شــد. در ای والمســلمین دکت
ــی  ــادی و اخاق ــای اعتق ــت از مرزه ــز مراقب ــه تبری ــام جمع ــتان و ام ــه در اس ــی فقی ــده ول نماین
 را ارزشــی معنــوی دانســته و خاطــر نشــان کردنــد: روحانیــت در راس ایــن خــط قــرار دارد.
ــط  ــب افــراط و تفری ــد مواظ ــن راه بای ــد: در ای ــان گفتن ــش دیگــری از سخنانش ــان در بخ ایش
باشــیم، افــراط و تفریــط در اعتقــادات دینــی و مذهبــی یعنــی تشــیع لندنــی و تســنن آمریکائــی. 
لــذا روحانــی امــام جماعــت دانشــگاه بایــد بــه دور از افــراط و تفریــط و بــا اطاعــات دینــی الزم بــه 

ــه شــبهات دینی پاســخ دهــد. ــه ب ــا حوصل ــه و ب ســراغ دانشــجویان و اســاتید رفت

برگزاری هشتمین دوره طرح
 معرفت افزایی اساتید دانشگاه علوم پزشکی تبریز

ــاد  ــت نه ــه هم ــز ب ــکی تبری ــوم پزش ــگاه عل ــاتید دانش ــی اس ــت افزای ــرح معرف ــتمین دوره ط هش
ــا حضــور  ــری در دانشــگاه و مرکــز مطالعــات و توســعه پزشــکی و ب ــام معظــم رهب نمایندگــی مق
حجــه االســام خیــری مســئول نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه و دکتــر طاهــر 
ــی و  ــوم تربیت ــات عل ــا موضوع ــری ب ــگاه در دو کاس 40 نف ــس دانش ــام ریی ــم مق ــدم، قائ اق
معرفــت شناســی در طــی دو روز و بــا شــرکت 80 نفــر از اعضــای هیــات علمــی دانشــگاه در محــل 

ــد ــاالر اجتماعــات مرکــز مطالعــات برگــزار گردی ت
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مهلت ارسال آثار:کلیه دانش آموزان آثار خود را حداکثر تا پایان تیر94 به مدارس ارسال نمایند . 
نحـوه داوری آثـار و تجلیـل از برگزیدگان:ارزیابـی آثـار در مرحلـه مقدماتی در مرکز اسـتان صورت می گیرد.ارزیابی نهایی در مرحله کشـوری انجام می شـود.کمیته داوری جشـنواره با تشـکیل هیأت داوران 
3 اثـر برگزیـده از هـر یـک از رشـته ها را بـه تفکیـک جنسـیت و دوره تحصیلـی )ابتدایـی اول، ابتدایـی دوم، متوسـطه اول، متوسـطه دوم(  انتخاب می کند.در جشـنواره پایانی که در دهه سـوم مهر مـاه 94 برگزار 

می  گـردد، از ایـن عزیـزان بـا حضـور معـاون محتـرم علمـی و فنـاوری رییس جمهـور و معاون محترم پرورشـی و فرهنگـی وزارت آموزش و پـرورش  با لـوح تقدیر و جوایز نفیـس، تجلیل به عمـل خواهد آمد.  
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 نخستین جشنواره دانش آموزی دریا وی ژه فرزندان كاركنان

بنیاد نخبگان استان آذربایجان شرقی نخستین جشنواره دانش آموزی دریا را در رشته  های وباگ ، نقاشی، کاریکاتور، عکس، فیلم کوتاه، ... 
با جوایز نفیس به همراه اهدای لوح تقدیربرگزار می کند. قوانین و مقررات رشته های مسابقه به شرح زیر است

نقاشی : با 2 تکنیک مداد رنگی و آبرنگ و در قطع A3   طراحی و ارسال گردد.. 1
عکــس : هــر شــرکت کننــده مــی توانــد حداکثــر 10 قطعــه عکــس بــا موضوعــات مرتبــط بــا جشــنواره در قالــب CD بــا فرمــت JPG و . 2

بــا عــرض حداقــل 30 ســانتی متر بــا دقــت dpi 300ارســال نمایــد
3 .pdf داســتان كوتــاه: داســتان هــای کوتــاه خــود را حداقــل بیــن 1000 تــا حداکثــر 3000 کلمــه بــا ســلیقه خــود تایــپ و در نســخه

ارســال نمائیــد
كاریکاتور:تعداد آثار ارسالی و تکنیک اجرا برای شرکت کنندگان آزاد است. 4
ــه ســلیقه . 5 ــت و ســایز آن ب ــه گــردد) فون ــر 20 صفحــه در نســخه pdf ارائ ــی: در قطــع A4  و حداقــل در 10 و حداکث ــه پژوهش مقال

نویســنده مــی باشــد(
ســاخت فیلــم كوتــاه: فیلــم هــای داســتانی ، مســتند و پویانمایــی تولیــد شــده از ابتــدای ســال 1393بــا حداکثــر زمــان 10 دقیقــه در . 6

نســخه DVD ارســال گــردد
ســاخت ماكــت: طراحــی و ســاخت ماکــت، کشــتی ، قایــق ، زیــر دریائــی و ... بــا اســتفاده از فــوم، کاغــذ، فلــز، چــوب ، پاســتیک . 7

یــا مــوارد ترکیبــی
ــا مشــخصات وی . 8 ــام ب ــت ن ــرم ثب ــر داشــته و  مشــخصات درج شــده متقاضــی در ف ــک مدی ــد تنهــا ی ــاگ بای ــی:  وب ــاگ نویس وب

ــل کــرده باشــد. ــا حــد امــکان تکمی ــاگ خــود را ت ــام، وب ــت ن ــگام ثب یکســان باشــد.و در هن
شـناور كنتـرل از راه دور مـدل: شـناور بایـد در طـول حداکثـر 80 سـانتی متـرو قابلیـت حمـل 2 کیلوگرم بار را داشـته باشـد. مسـابقه . 9

نهایـی بیـن برگزیـدگان اسـتانی در زمـان اختتامیـه جشـنواره صـورت گرفتـه و شـناورها بایـد در یـک مسـیر 50 متری رقابـت نمایند.

 آغاز نخستین جشنواره  منطقه ای دانشجویی شهید 
مطهری در دانشگاه علوم پزشکی تبریز

ــا  ــز و ب ــوم پزشــکی تبری ــه ای دانشــجویی آموزشــی شــهیدمطهری در دانشــگاه عل نخســتین جشــنواره منطق
ســخنرانی دکتــر محمدحســین صومــی آغــاز بــکار کــرد. بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی 
تبریــز دکتــر صومــی باتشــکر از دســت انــدرکاران برگــزاری ایــن فســتیوال علمــی دانشــجویی اظهــار داشــت: 
بــی شــک بهتریــن لحظــه بــرای مدیــر یــک مجموعــه آموزشــی زمانــی اســت کــه شــاهد بــه ثمــر نشســتن نتایج 
تــاش هــای آموزشــی باشــد. وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــه لطــف الهــی دانشــگاه یکــی از مراحــل طایــی خــود 
را طــی می کنــد گفــت بایســتی عملکــرد حــوزه آمــوزش و پژوهــش را بســنجیم . رئیــس دانشــگاه بــا اشــاره بــه 
دریافــت نشــان برگزیــده تاشــگر عرصــه ســامت توســط دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز ومعاونــت بهداشــتی 
ایــن دانشــگاه و انتخــاب دو اســتاد ایــن دانشــگاه بعنــوان دانشــمند جهانــی و همچنیــن کســب 5 مــدال از 17 
مــدال جشــنواره رازی و نیــز کســب مقــام اول المپیــاد ورزشــی ومقــام دوم المپیــاد فرهنگــی توســط دانشــجویان 
دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز و دریافــت هفــت مــدال المپیــاد علمــی کشــوری توســط ایــن عزیــزان را نشــان 
از تــاش مدیــران و مســئولین ایــن مجموعــه در موفقیــت علمــی مخاطبیــن ایــن دانشــگاه یعنــی دانشــجویان 
دانســته وخاطــر نشــان ســاخت البتــه ایــن مــوارد مــارا راضــی نمی کنــد زیــرا ایــن دانشــگاه بــا قدمتــی هفتصــد 
ــام  ــور ن ــجویانی درخ ــم دانش ــری دارد و امیدواری ــگی باالت ــور شایس ــگاه کش ــن دانش ــوان دومی ــه عن ــاله و ب س
ایــن دانشــگاه تربیــت نماییــم وبــا اتــکاء بــه نیروهــای توانمنــدی چــون شــما دانشــجویان فهیــم بایــدگام هــای 
بلنــدی بــه ســوی آینــده علمــی و عملــی برداشــته شــود. دکتــر صومــی بــا بیــان اینکــه تمامــی جهــت گیریهــای 
ــت  ــرای تربی ــه ب ــه عرص ــت ک ــن اس ــرای ای ــی ب ــای آموزش ــاد فضاه ــی ، ایج ــات علم ــن هی ــی ، تامی رفاه
اســتعدادهای درخشــان فراهــم شــود و باتوجــه بــه اینکــه دانشــگاه مــا بیشــترین نقــش رادر جــذب نخبــگان 
درکشــور داراســت نخســتین جشــنواره دانشــجویی شــهید مطهــری را برگزارمــی نمایــد. رئیــس دانشــگاه علــوم 
پزشــکی تبریــز بیــان داشــت تــاش شــبانه روزی برایــن اســت کــه زیرســاخت هــای بســیار قــوی برای دســتیابی 
ــان از دانشــجویان خواســت خــوب درس  ــه آینــده ای خــوب ایجــاد شــود.  دکترمحمدحســین صومــی در پای ب
بخواننــد و درکنــار فعالیــت هــای علمــی فعالیت هــای اجتماعــی هــم داشــته باشــند و طــوری تربیــت شــوند تــا 
در آینــده کشــور از حضــور آن هــا بــه عنــوان مدیرانــی عالــم و مجــرب بهــره بــرد. گفتنــی اســت ایــن جشــنواره 
کــه بــرای اولیــن بــار بصــورت منطقــه ای در منطقــه شــمال غرب کشــور برگــزار میشــود و چهارمیــن جشــنواره 

دانشــجویی اســت بمــدت ســه روز از 8 الــی 10 اردیبهشــت در دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز برگــزار شــد.  

 www.irandarya.com دریافت اطاعات بیشتر در آدرس



بریده جراید در سایت روابط عمومی دانشگاه به آدرس

http://news.tbzmed.ac.ir/jarayed.aspx
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Tabriz
 Tabriz is the fourth largest city and one of the historical capitals of Iran
 and the capital of East Azerbaijan Province. Situated at an altitude of 1,350
 meters at the junction of the Quru River and Aji River, it was the second
 largest city in Iran until the late 1960s, and one of Iran’s former capitals.
 Tabriz is located in a valley to the north of the long ridge of the volcanic
 cone of Sahand, south of Eynali Mountain. With cold winters and temperate
 summers, the city is considered a summer resort. Its people speak Azeri
 .)language )a dialect of Turkish

 The estimated population of the city is around 1,600,000 based on results
 of the Iranian census bureau. Tabriz is the fourth most populous city in
 Iran after Tehran, Mashhad, and Isfahan, and is also a major Iranian heavy
industrial and manufacturing center. Some of these industries include auto-
.mobile, machine tools, oil and petrochemical and cement production

There are several historical monuments retaining their colorful past and ar-
 chitecture including Blue Mosque, Ali Shah Ark )mosque), Jame’h Mosque,
 Historical Bazaar )UNESCO Heritage Site & world’s biggest roofed bazaar),
 the House of Constitution, the Tomb of Kamals, Aji Chai Bridge, Azerbaijan
.Museum, El-Goli and the building of Sahand Architecture School

 Tabriz is famous as “the City of First Ones” which reminds the pioneering
 role of the city in a wide range of socio-political, new technologies, art,
 and culture. Some of these cases are: establishment of the first printing
 house (with Islamic writing), the first school, the first kindergarten, the first
 school for the blind and the deaf, the compilation and publication of the
 first book for children, the development of Nastaliq handwriting method,
 the publication of the first newspaper and the establishment of the first
.)university )among Iranian cities

 Regarding academic status of the city, the establishment of a university in
 Tabriz dates back to more than 700 years ago, when Khajeh Rashiduddin
 Fazlollah, the minister of Ghazan Khan, founded a big academic quarter
 named Rabe Rashidi. This scientific and educational complex was equipped
 with a big paper factory, a big library, an educational- treatment center
 )Dar-ol-Shafa), religious studies )Dar-ol-Qoran), a residence facility for
 teachers )Olama’s Quarter), student’s quarter, big caravanserais and other
.facilities

Compilation: Amir Shojaei / International Relations Office
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A Brief History of Tabriz 
University of Medical 
Sciences

 abriz University of Medical Sciences )TUOMS) was founded in 1946
 and is affiliated to the Ministry of Health, Treatment and Medical

 Education. It is one of the most prestigious medical universities in Iran
 and in the region. TUOMS is a state medical university located in Tabriz,
 East Azerbaijan Province and has always been actively involved not only
 in medical education, research and providing healthcare and medical
 services, but also it is the main officially responsible organizational body
 in charge of healthcare supervision and policy making at provincial level.
 At the same time TUOMS has been designated by the Ministry of Health
 as the scientific leadership and Center of Excellence in North-West of
 Iran. This university offers a wide range of opportunities and excellent
 facilities for study and research in medical fields and is a nationally
 recognized high profile institution that provides a superior education,
.research and medical services to the community

 TUOMS is the home campus for national programs in such medical
 fields as Medicine, Pharmacy, Dentistry, Health, Nutrition, Management
 and Informatics, Nursery & Midwifery, Paramedicine, Rehabilitation and
Advanced Sciences. As one of the outstanding medical research univer-
 sities in Iran, TUOMS also tries to encourage researchers and facilitate
 their needs in order to attain its research and academic goals. The
 university tries to fulfill its three important missions, namely Research,
.Education and Healthcare through its seven vice chancellors

Compilation: Amir Shojaei / International Relations Office
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معرفی برنامه "سالم انسان" تولید مركز صدا و سیمای استان آذربایجان شرقی در حوزه سالمت 

اهمیــت رســانه هــا در زندگــی امــروزه بــه حــدی اســت کــه پرداختــن 
بــه مســاله ســامت بــدون توجــه بــه نقــش رســانه هــا امــکان نــدارد. 
ــه  ــان از برنام ــتفاده مخاطب ــا اس ــط ب ــل مرتب ــناخت عوام ــن رو ش از ای
هــای پزشــکی رســانه هــا بــه ســازمان هــای متولــی ســامت کمــك 
ــی از  ــامت یک ــری، س ــان دیگ ــر زم ــش از ه ــروزه بی ــد . ام ــی کن م
ــش داده  ــا پوش ــانه ه ــیله رس ــه وس ــه ب ــت ک ــی اس ــات اصل موضوع
مــی شــود لــذا همــگان خــود را در مواجــه بــا دریایــی از اخبــار متنــوع 
مربــوط بــه ســامت مــی بیننــد ایــن  پوشــش رســانه ای بــر دانــش، 
درك و نگــرش شــهروندان بــه دو طریــق اثــر مــی گــذارد: اواًل قــدرت 
زیــاد رســانه هــا در انتشــار اطاعــات و شــکل دادن بــه افــکار عمومــی 
ــات.  ــف اطاع ــا تحری ــب ی ــات مناس ــه اطاع ــیل آن در ارائ و پتانس
دوم اینکــه رســانه هــای جمعــی مــی تواننــد طوفــان ارتباطــی خلــق 
ــتی  ــاص بهداش ــاله خ ــك مس ــر روی ی ــات را ب ــام توجه ــه تم ــد ک کنن
ــل طــرح  ــذا موضــوع رســانه و ســامت از دو بعــد قاب متمرکــز کنــد ل
ــردی  ــر ســامت ف ــر مســتقیم و غیرمســتقیم ب اســت:  نخســت، تاثی
ــق آمــوزش، اطــاع رســانی، بســیج رســانه ای و  و اجتماعــی از طری
ســاخت برنامــه هــای ســرگرم کننــده بــا موضــوع بهداشــت و درمــان و 

ــر کارکــرد رســانه .  ســپس تاثیــر ســطح ســامت جامعــه ب
در بعــد اول، اطــاع رســانی دقیــق و ســریع و ارائــه آموزشــهاس 
ــی،  ــمی و روان ــامت جس ــا س ــط ب ــائل مرتب ــه مس ــش در زمین اثربخ
وظیفــه رســانه شــمرده مــی شــود در بعــد دوم، چگونگــی تاثیــر 
بــر کارکــرد رســانه و توقعاتــی کــه از  وضعیــت ســامت جامعــه 
ــی  ــای جمع ــانه ه ــرد .  رس ــی گی ــار م ــث ق ــورد بح ــود دارد م آن وج
ــر در  ــث تغیی ــتقیم باع ــتقیم و غیرمس ــیرهای مس ــد از مس ــی توانن م
رفتارهــای بهداشــتی جمعیــت بشــوند مســتقیمًا  از طریــق برانگیختــن 
پاســخ هــای عاطفــی یــا شــناختی . چنیــن برنامــه هایــی تــاش مــی 
کننــد کــه بــر روی پرســه ی تصمیــم ســازی افــراد تاثیــر بگذارنــد و غیر 
مســتقیم اینکــه پیامهــای رســانه هــای جمعــی عامــان اجتماعــی  را  
ــود را در  ــای خ ــت گوه ــا و گف ــث ه ــق بح ــداد و عم ــد تع وا دار می کن

ــد  ــش دهن ــتی افزای ــاص بهداش ــوع خ ــك موض ــورد ی م
ــتی  ــای بهداش ــه ه ــان از برنام ــانه ای مخاطب ــرف رس ــه مص در نتیج
ــه موضوعــی مهــم در حــوزه ســامت تبدیــل شــده اســت. مصــرف  ب
ــی  ــه مدت ــروه ب ــا گ ــرد ی ــه ف ــی ک ــت از وضعیت ــارت اس ــانه ای عب رس
خــاص در معــرض رســانه هــای جمعــی قرارگیــرد واز آنهــا بــر حســب 
نیازمنــدی و عاقمنــدی خــود اســتفاده کنــد . تحقیقاتــی کــه در 
خصــوص مصــرف رســانه هــای مخاطبــان انجــام شــده نشــا ن 
ــت  ــتی می بایس ــی و بهداش ــور اجتماع ــان ام ــه متخصص ــد ک می ده
آموزشــهای بهداشــتی در مــورد مصــرف رســانه های جمعــی را افزایش 
دهنــد .  در راســتای اجــرای طــرح تحــول نظــام ســامت، مرکــز صــدا 
ــد برنامــه هــای  ــه و تولی ــا تهی و ســیمای اســتان آذرباجــان شــرقی  ب
ــش  ــتای افزای ــمگیری در راس ــای چش ــف، فعالیت ه ــوع و مختل متن
تعامــل بیــن بخشــی و حمایــت از اجــرای طــرح تحــول ســامت 
گاهــی آحــاد جامعــه داشــته اســت و در اکثــر برنامــه  و افزایــش آ
ــای  ــن برنامه ه ــق تری ــن و موف ــده   تری ــی از پربینن ــًا یک ــای خصوص ه
ــای  ــاعت 11:30 روزه ــه راس س ــان ک ــالم انس ــوان س ــا عن ــیما ب س
ــی  ــه تلویزیون ــر 70 برنام ــغ ب ــد بال ــه و تولی ــا تهی ــه ب ــنبه هرهفت پنجش
در حــوزه ســامت و تکرارپخــش برنامــه در فــردای آن روز، موفــق  بــه 
اجــرای برنامــه هــای مفیــدی در حــوزه بهداشــت و ســامت و اهــداف 
دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز شــده اســت کــه ایــن برنامــه بــه تهیــه 
کنندگــی آقــای دکترســیدجمال حســینی اقــدم بادســتیار تهیــه کننــده 
ــرداری  ــی و تصویرب ــای ندیم ــی آق ــینی و کارگردان ــولماز حس ــم س خان
ــرداری آقــای  ــور فــرج، قنبری،محمــدی، عباســیان و صداب ــان پ آقای

ــه و پخــش مــی شــود.   نیایــش تهی
 شــایان ذکــر اســت برنامــه هــای موفــق در حــوزه ســامت در صــدا  
بــا عناویــن ســحرلر، خانــواده،  گونــش ســام، و ســاغلیق نیــز 
بصــورت ویــژه در حــوزه هــای بهداشــت و درمــان و تمــام مناســبتهای 

ــر  ــد کــه بدینوســیله از مدی ســامت،  فعالیــت چشــمگیری نمــوده ان
کل محتــرم صــداو ســیما و همــکاران تاشــگر و محترمشــان  نهایــت 

ــد . ــه عمــل مــی آی ســپاس و قدردانــی ب
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دكتر هاشمی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی درسفر به 
استان آذربایجان شرقی

 با حضرت آیت الله مجتهدشبستری دیدار كرد 
دکتــر حســن هاشــمی وزیــر بهداشــت درمان و آمــوزش پزشــکی بــه همــراه دکتــر 
محمدحســین صومــی رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز و هیــات رییســه دانشــگاه 
ــرد.  ــدار ک ــتان دی ــه دراس ــی فقی ــده ول ــتری نماین ــد شبس ــه مجته ــت الل ــرت آی ــا حض ب
ــرقی و  ــان ش ــتان آذربایج ــه در اس ــی فقی ــده ول ــز: نماین ــر تبری ــزارش وب دا دفت ــه گ ب
ــت:  ــکی گف ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم ــر بهداش ــا وزی ــدار ب ــز در دی ــه تبری ــام جمع ام
همــه مــردم بایــد تحــت پوشــش بیمــه قــرار بگیرنــد و ایــن از ضروریــات اجتنــاب 
بخــش  ارتقــاء  بــرای  افــزود:  مجتهد شبســتری  محســن  اللــه  اســت. آیت  ناپذیــر 
 ســامت و بهداشــت کشــور بایــد برنامــه ریــزی جامــع و دقیقــی صــورت بگیــرد.

وی اظهــار امیــدواری کــرد بــا مدیریــت آقــای دکتــر حســن هاشــمی شــاهد حل مشــکات 
و کاهــش هزینــه هــای بیمــاران و نیــز خودکفایــی بیمارســتان ها باشــیم.  وی در پایــان بــر 
لــزوم اجــرای طــرح پزشــک خانــواده در ســطح کشــور تاکیــد کــرد و گفــت بایــد فرهنــگ 
ــد. ــا بیافت ــکان ج ــن و پزش ــان متخصصی ــز در می ــا و نی ــه م ــواده در جامع ــک خان  پزش

 دکتــر حســن هاشــمی نیــز در دیــدار بــا نماینــده ولــی فقیــه در آذربایجــان شــرقی بــا اشــاره 
ــب  ــن عق ــران ای ــرای جب ــزود: ب ــامت اف ــش س ــود در بخ ــای موج ــب ماندگی ه ــه عق ب
ماندگی هــا برنامــه ریزی هــای الزم انجــام شــده و در بخــش دارو و مشــکات مالــی 
آن ســاماندهی مناســب در حــال انجــام اســت. وی بــا اشــاره بــه طــرح پزشــک خانــواده 
ــرح  ــن ط ــت: ای ــرد و گف ــد ک ــوص تاکی ــن خص ــب در ای ــازی مناس ــگ س ــزوم فرهن ــر ل ب
ــا ســه ســال آینــده در شــهرهای زیــر 50 هــزار نفــر جمعیــت اجرایــی مــی شــود.  در دو ت

ــتان  ــر در اس ــان حاض ــواده در زم ــک خان ــرح پزش ــرد: ط ــان ک ــمی خاطرنش ــر هاش  دکت
ــه صــورت آزمایشــی اجــرا مــی شــود. ــدران ب ــارس و مازن هــای ف

 دکتر جبارزاده استاندار آذر بایجان شرقی: 
آمادگی استانداری برای عملیاتی كردن ایده های پژوهشگران 

ســیزدهمین جشــنواره پژوهشــی و فنــاوری دانشــگاه بــا تقدیــر از برگزیــدگان و منتخبیــن برتــر در حــوزه هــای مختلــف علمــی 
و پژوهشــی و فنــاوری و اهــدای جوایــز بــا حضــور اســتاندار محتــرم آذربایجــان شــرقی، رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز 
و معاونــت تحقیقــات و فنــاوری، اســاتید، دانشــجویان دانشــگاه  علــوم پزشــکی تبریــز پایــان یافــت. دکتــر جبــارزاده، اســتاندار 
ــگاه  ــنل دانش ــاتید و پرس ــان، اس ــگران، محقق ــه پژوهش ــرای هم ــق ب ــن آرزوی توفی ــم ضم ــن مراس ــرقی در ای ــان ش آذربایج
علــوم پزشــکی تبریــز، اظهــار امیــدواری کــرد بــا تــاش و همــت جامعــه دانشــگاهی  و اســاتید فرهیختــه،  دانشــگاه علــوم 
پزشــکی تبریــز بــه جایــگاه اول و برتــر خــود بازگــردد. ایشــان بــا بیــان ایــن کــه دولــت یازدهــم و رییــس جمهــور محتــرم آقــای 
دکتــر روحانــی بیشــترین تــاش را در عرصــه ســامت کشــور داشــته انــد نقــش ارزنــده خدمــت در عرصــه ســامت جامعــه را 
از افتخــارات دولــت دانســته و افزودنــد: دولــت مصمــم اســت همــه تــوان خــود  را در دو مقولــه امنیــت و ســامت جامعــه بــه 
کار گیــرد. اســتاندار آذربایجــان شــرقی ضمــن اعــام آمادگــی اســتانداری بــرای عملیاتــی کــردن ایــده هــای پژوهشــگران در 
رشــته هایــی کــه بیشــترین ارتبــاط بــا صنعــت را دارنــد  حمایــت ویــژه خــود را از پژوهشــگران و محققیــن اعــام کــرده و  اظهــار 
امیــدواری کــرد کــه ســال 1394، ســال پژوهــش کاربــردی باشــد. اســتاندار در بخــش پایانــی صحبــت هــای خویــش پیشــنهاد 
داد بــا توجــه بــه میــزان بــاالی مراجعــه بیمــار بــه مراکــز درمانــی، تیــم مســتند ســاز علمــی در معاونــت تحقیقــات و فنــاوری 
حضــور داشــته باشــد تــا در اســرع وقــت مــوارد پیــش آمــده حیــن درمــان مســتند ســازی شــده تــا بعــد در فرآینــد هــای علمــی و 
درمانــی بــه کار گرفتــه شــود. در پایــان مراســم ســیزدهمین جشــنواره پژوهشــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز، از بیســت و یك 

نفــر  از برترین هــا و برگزیــدگان پژوهشــی تجلیــل و تقدیــر بــه عمــل آمــده و تندیــس ویــژه بــه ایشــان  اهــدا شــد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز خبر داد: 
راه اندازی بیمارستانی 1500  تختخوابی در تبریز /

هشت      میلیارد ریال برای پژوهش هزینه كرده ایم
  رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز از پیگیــری بــرای راه اندازی بیمارســتانی یــک هزار 
و 500 تختخوابــی در تبریــز خبــر داد و گفــت: بــر ایــن اســاس تعــداد 6 بیمارســتان 250 
ــط  ــزرگ احــداث می شــود .به گــزارش رواب ــن بیمارســتان ب تختخوابــی در زیر مجموعــه ای
عمومــی  دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریز،دکتــر صومی  در نشســت خبری طــرح تحول نظام 
ســامت بــا اشــاره بــه اینکه بیشــترین بخــش نارضایتــی در بیمارســتان های دولتــی مربوط 
بــه حــوزه هتلینــگ اســت، اظهــار کــرد: بــه همیــن دلیــل در تــاش بــرای بهســازی هــر 
 چــه بیشــتر محیــط بیمارســتان ها و ایجــاد محیطــی فرح بخــش بــرای بیمــاران هســتیم.

ــن  ــل ای ــرای ح ــکی ب ــوم پزش ــگاه عل ــت های دانش ــی از سیاس ــه یک ــان اینک ــا بی وی ب
موضــوع بازســازی و نوســازی بیمارســتان های قدیمــی اســت، گفــت: مثــا بیمارســتان 
شــهید قاضــی تبریــز کــه مخصــوص بیمــاران مبتــا بــه ســرطان اســت و ســاختمان آن 

ــه اتممــام رســید. ــرات آن ب عمــری 35 ســاله دارد، بازســازی شــد و در بهمــن 93 تعمی
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دانــش بشــر در امتــداد زمــان و بتدریــج گســترش یافتــه 
اســت. پیشــرفت هــای شــگرف علــوم و فنــون و پزشــکی 
در زمــان مــا هــم مرهــون تــاش علمــی گذشــتگان 
ــای  ــروز در دنی ــه ام ــش ک ــم و دان ــع عل ــت. کاخ رفی اس
ــای  ــش در دنی ــه های ــد، پای ــی کن ــری م ــوه گ ــرب جل غ

ــت. ــرق اس ش
خدمــات علمــی کــه جهــان شــرق بویــژه جهــان اســام 
ــام داده  ــل انج ــوام و مل ــر اق ــرب و دیگ ــان غ ــرای جه ب
بقــدری مســلم و بدیهــی اســت کــه بــرای افــراد منصــف و 
بــی غــرض جــای هیــچ انــکار و تردیــد باقــی نمــی مانــد1 
از بــاب نمونــه بــه اعتــراف دو تــن از اندیشــمندان غــرب 
اشــاره مــی کنیــم زیگفریــد هونکــه در کتــاب خــود مــی نویســد: مــا تنهــا وارث یونــان و روم نیســتیم بلکه 
وارث جهــان فکــری اســام نیــز مــی باشــیم کــه بــی شــک مغــرب زمیــن مدیــون آن اســت2... در جــای 
دیگــر مــی نویســد: نهرهــای علــم و دانــش از مراکــز بلنــد پایــه اســامی اســپانیا )اندلــس ســابق( بــر 

اروپــا جــاری شــدند و از اجتمــاع آنهــا ســیابی بوجــود آمــد.3
دکتــر الفــرد گیــوم دکتــرای طــب و علــوم الهــی دانشــگاه دورهــام مــی نویســد: ایــن نظریــه کــه اســام 
زاینــده )بوجــود آورنــده( تمــدن اورپایــی اســت منحصــر بــه پروپگاندهــا و تبلیغــات ادبــی نیســت بلکــه 
دانشــمندان اســامی کــه تحقیقــات در تاریــخ ترقیــات دنیــای اســامی قــرون وســطی بعمــل آورده انــد 

نیــز دیــده مــی شــود4.
ــناختی  ــان ش ــناختی و انس ــان ش ــناختی و جه ــت ش ــی معرف ــت مبان ــه برک ــان ب ــابقه درخش ــن س و ای
جهــان اســام و رهایــی ایــن دیــن آســمانی از یــوغ بردگــی خدایــان زمینــی و مــادی حاصــل شــده اســت 
آئینــی کــه کســب دانــش را فــارغ از هــر محدودیتــی، جنــس و طبقــه اجتماعــی بــه عنــوان یــک ارزش 
واال دانســته و فریضــه ای، الهــی معرفــی مــی نمایــد ثمــره و حاصــل مکتــب اســام در ســرزمین هــای 
ــی  ــا عل ــه ه ــران اســامی رشــد و شــکوفایی اســتعدادهای بشــری در همــه زمین ــژه ای اســامی و بوی

الخصــوص زمینــه پزشــکی بــوده اســت.
در قــرآن کریــم بــه غایــت علــم پزشــکی کــه همانــا نجــات و احیــای بیمــار اســت اشــاره فرمــوده و بیــان 
داشــته "مــن احیاهــا فکاّنمــا احیــی النــاس جمیعــًا "5 هــر کــس انســانی را نجــات دهــد مثــل ایــن اســت 
کــه همــه انســانها را نجــات داده اســت چــرا کــه همــه انســانها در انســانیت مشــترکند. علــم پزشــکی بــه 
بیــان بیمــاری و حفــظ ســامت انســان مــی پــردازد و طــب و طبابــت از دیربــاز و حتــی در صــدر اســام 
مــورد توجــه بــوده و ارزش و جایــگاه ایــن حرفــه بــه گونــه ای اســت کــه پیامبــر گرامــی اســام ایــن علــم 
رادر کنــار علــوم الهــی بیــان نمــوده و فرمــوده انــد: العلــم علمــان، علــم االبــدان و علــم االدیــان، دانــش 
بــر دو قســم اســت علــم دیــن شناســی و علــم طــب؛ بــه ایــن ترتیــب از جملــه علومــی کــه اســام بــه آن 

اهمیــت داده و تعلیــم و تعلــم آن را تأکیــد فرمــوده علــم طــب و علــوم پیرامــون آن مــی باشــد. 
در تقســیم بنــدی و طبقــه بنــدی قدیمــی علــوم کــه فلســفه و حکمــت را بــه حکمــت نظــری و عملــی 
تقســیم مــی کردنــد رشــته پزشــکی در زیــر مجموعــه حکمــت نظــری و زیرشــاخه طبیعیــات قــرار مــی 

گرفــت6.
در علــوم و فرهنــگ اســامی، پزشــکی و شــاخه هــای زیــر مجموعــه آن بــه نوعــی بــا فلســفه، حکمــت، 

دیــن، و جهــان بینــی و... آمیخته اســت. 

1 . بــرای اطــاع بیشــتر بــه مقدمــه تاریــخ علــم جــورج ســارتن، علــم در تاریــخ، جــان برنــال و اعترافــات 
خدمــات اســام بــه اروپــا عطایــی اصفهانــی و... مراجعه شــود.

ــر  ــر نش ــران، دفت ــی، ته ــم گواه ــه عبدالرحی ــا، ترجم ــه ه ــت اندیش ــد، سرگذش ــورث وایته ــرد ن 2 . الف
ــامی 1370 ــگ اس فرهن

3 . فرهنگ اسام در اروپا ص 97 
4 . میراث اسام ص 226

5 سوره  مائده / آیه  32
6 . در قدیــم بــه پزشــک حکیــم مــی گفتنــد چــون حکیــم کســی بــود کــه در همــه علــوم اعــم از حکمت 

عملــی و  نظــری ســرامد بــود و پزشــکی و طبابــت زیــر مجموعــه حکمــت نظــری محســوب می شــد .
با توجه به هدف علم طب و تاکید دین بر سامت و درمان انسانها پیوند طب و دین یک

 پیونــد وثیــق و ناگسســتنی اســت. و در برخــی آیــات و روایــات مــواردی از پزشــکی و اخــاق پزشــکی 
و... آمــده اســت کــه پرداختــن بــه آنهــا بحــث مســتقلی مــی طلبــد.

 پرورش علم در دامان اسالم

تصویر ی از كتاب الحاوی فی الطب
  اثر دانشمند بزرگ جهان اسام محمد بن زکریای رازی

حجت االسالم و المسلمین حاج آقای خیری
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ـــام  ـــت  در نظ ـــروری اس ـــذار و ض ـــر گ ـــه تاثی ـــای جامع ـــه ه ـــه عرص ـــی  درهم ـــارکت اجتماع ـــروزه مش ام
ســـامت کشـــور ظرفیـــت هـــای موجـــود دولتـــی و خصوصـــی پاســـخگوی نیـــاز مـــردم بـــه ویـــژه 
اقشـــار آســـیب پذیـــر در مناطـــق مختلـــف کشـــور نمـــی باشـــد از ایـــن رو مشـــارکت اجتماعـــی در 
ـــره  ـــا به ـــامت ب ـــای س ـــت ه ـــاء قابلی ـــت ارتق ـــد جه ـــی یاب ـــدان م ـــت  دو چن ـــامت اهمی ـــش س بخ
ـــران  کمبودهـــای موجـــود در سیســـتم ســـامت  ـــه  جب ـــد ب ـــری  از توانمندیهـــای  مردمـــی مـــی توان گی
کشـــور کمـــک نمایـــد تقویـــت راهبـــرد مشـــارکت هـــای اجتماعـــی  در ســـامت مســـتلزم ایجـــاد 
ســـاز و کار هـــای مناســـبپیش بینـــی هـــای حمایتـــی ،تشـــویق وترغیـــب مـــردم و ایجـــاد اعتمـــاد 
ـــرم وزارت،  ـــام محت ـــت مق ـــور در وزارت  بهداش ـــن منظ ـــت. بدی ـــه اس ـــی جامع ـــطح آمادگ ـــش س وافزای
ـــردم  ـــور مشـــارکت هـــای اجتماعـــی  و ســـازمانهای م ـــش در ام ـــام خوی ـــم مق ـــوان قائ ـــه عن ـــردی را ب ف
ـــوم  ـــگاههای عل ـــام دانش ـــع آن در تم ـــه تب ـــن و ب ـــور  تعیی ـــامت کش ـــوزه س ـــای  ح ـــه ه ـــاد وخیری نه
ـــردم  ـــی  م ـــای اجتماع ـــارکت ه ـــر  مش ـــا  ب ـــدند ت ـــاب ش ـــوزه انتخ ـــن ح ـــام  در ای ـــم مق ـــکی  قائ پزش
در حـــوزه ســـامت  ســـرعت بخشـــند. در دانشـــگاه  علـــوم پزشـــکی تبریـــز  نیـــز جلســـات  متعـــدد 
ــر  ــراوان خیریـــن در امـ ــای  فـ ــده  و از همکاریهـ ــزار شـ ــای مختلـــف  برگـ ــه نهادهـ هماهنگـــی بـ
ـــت های   ـــرا نشس ـــزود اخی ـــدم اف ـــری اق ـــر طاه ـــت. دکت ـــده اس ـــل آم ـــه عم ـــرداری  ب ـــامت  بهره ب س

ـــور  ـــرم  ام ـــر کل محت ـــور  مدی ـــا حض ـــامت  ب ـــت و س ـــوع بهداش ـــا موض ـــاد  ب ـــردم نه ـــازمانهای  م س
اجتماعـــی  و فرهنگـــی اســـتانداری  در دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی  تشـــکیل ودرمـــورد  موضوعـــات  
ـــادل نظـــر بعمـــل اد ومقـــرر شـــد  کـــه جلســـاتی منظـــم در راســـتای  افـــراد تعامـــل  مختلـــف بحـــث وتب
ـــه  ـــبت ب ـــامت نس ـــر س ـــزز در ام ـــرم و مع ـــن محت ـــون خیری ـــزار گردد.تاکن ـــوق برگ ـــازمانهای  ف ـــا س ب
ـــراء  ـــتان الزه ـــان در بیمارس ـــرطانهای زن ـــری س ـــرا تبریز،غربالگ ـــتان الزه ـــز بیمارس ـــاخت و تجهی س
ـــرای بیمـــاران فـــوق  ـــه بیمارســـتان امـــام رضـــا و 120 دســـتگاه ب ـــز ب ـــد الحاقـــی دیالی ،بخشـــهای  جدی
ـــی   ـــتان  300 تخت خواب ـــاخت بیمارس ـــز، س ـــینای تبری ـــوختگی س ـــوانح وس ـــتان س ـــاخت بیمارس وس
ـــز  ـــری نی ـــزو...  دیگ ـــن مراک ـــت  ودر ضم ـــیده اس ـــرداری رس ـــره ب ـــه به ـــوده  و ب ـــدام نم ـــز اق رازی تبری
ـــد  ـــاع خواه ـــه اط ـــه کار ب ـــروع ب ـــام و ش ـــض اتم ـــه مح ـــه ب ـــد ک ـــز می باش ـــاخت و تجهی ـــال س در ح
ـــات  ـــک اطاع ـــه بان ـــت ک ـــرار اس ـــای الزم ق ـــی ه ـــه هماهنگ ـــی ک ـــرای همکاران ـــن  ب ـــید. همچنی رس
ـــکی  ـــوم پزش ـــگاه عل ـــی گردد.دانش ـــکیل م ـــامت تش ـــوزه س ـــاد در ح ـــردم نه ـــازمانهای م ـــورد س در م
تبریـــز دســـت یـــاری بـــه ســـوی همـــه کســـانی کـــه می تواننـــد در امـــر ســـامت نقشـــی را ایفـــاء 
ـــم. ـــن راســـتا برداری ـــدک در ای ـــد ان ـــم قدمـــی هـــر چن ـــد اســـت کـــه بتوانی ـــد. امی ـــد دســـت دراز نمای نمای

برگزاری نشست خبری 
»نقش خیریه ها در تحقیقات  دانشگاهی«  

علــوم  دانشــگاه  فنــاوری  و  تحقیقــات  معــاون 
اصحــاب  بــا  نشســتی  در  تبریــز  پزشــکی 
ــی از  ــه یک ــن ک ــرد: ای ــام ک ــد اع ــانه و جرای رس
ــت  ــه، دق ــك جامع ــی ی ــم ارزیاب ــاخصه های مه ش
در گســتره ی خیریــه در آن جامعــه اســت و چقــدر 
امــر خیریــه در یــك جامعــه رواج یافتــه اســت. 
ــه  ــد ک ــن باش ــم  ای ــویم  مه ــر ش ــر دقیق ت ــا اگ ام
ــه  ــوند ک ــرف می ش ــی ص ــه کارهای ــا در چ خیریه ه
ایــن را شــاید بتــوان نشــان دهنــده بلــوغ عقلــی و 
ــه  ــد ب ــك جامعــه دانســت. جامعــه بای اجتماعــی  ی
ــه  ــد خیری ــخیص بده ــه تش ــد ک ــی برس ــك بلوغ ی
در کجــا ثمــر بخــش اســت. حــال ســوال ایــن 
ــه  ــوز ب ــا خیریه هــا هن اســت کــه چــرا در کشــور م
ــز  ــرا مراک ــده اند؟  چ ــت نش ــش هدای ــرف پژوه ط
علمــی و پژوهشــی و تحقیقاتــی بــه نحــو شایســته 
انــد  نکــرده  انجــام وظیفــه  ایــن خصــوص  در 
ــوق  ــش س ــمت پژوه ــه س ــا را ب ــا خیریه ه ــه  ت ک
دهنــد؟ خیریــن بــا تمــام تــوان خویــش بــه میــدان 
آمده انــد، شــما مــی بینیــد ســی ســال گذشــته  
وضعیــت مدرســه ســازی بــه ایــن نحــو نبــود. 
بخــش مدرســه ســازی فعــال عمــل کــرد و حــال 
ــش  ــوب در بخ ــال و خ ــیار فع ــش بس ــك بخ ــا ی م
ــا و  ــر خیریه ه ــم.  اگ ــازی داری ــه س ــاد مدرس جه
هــدف گــذاری هــا خــوب هدایــت شــوند می توانــد 

در ایــن امــر بیشــتر اثــر گــذار باشــند.  دکتــر محمــد 
رضــا رشــیدی گفــت: البتــه بایــد بگوییــم کــه 
امــر پژوهــش در بخش هــای مختلــف مظلــوم 
ــا  ــه ب ــر مقایس ــن ام ــه در ای ــت ک ــده اس ــع ش واق
ــا زهــم پژوهــش مــورد غفلــت قــرار گرفتــه  ــا ب دنی
ــی  ــتر ط ــگاه منچس ــال در دانش ــرای مث ــت. ب اس
ــدود  ــت ح ــگاه توانس ــن دانش ــال 10-2009 ای س
ــان(  ــارد توم ــادل 215 میلی ــد) مع ــون پون 44 میلی
ــزان  ــن می ــد و ای ــذب نمای ــا ج ــق خیریه ه از طری
بســیار بیشــتر از طریــق مجمــوع صنعــت و جــذب 
بــود. در ســال 2010-11  دانشــجوی خارجــی 
کســفورد توانســت 29% از درآمــد خــود  دانشــگاه آ
را از خیریه هــای انگلســتان بدســت آورد کــه برابــر 
بــود 108/91 میلیــون پونــد.  و یــا میــزان دریافتــی 
دانشــگاه توکیــو از خیریه هــا در ســال 2011 برابــر 
ــود  ــان( ب ــارد توم ــدود 293 میلی ــن )ح 10450 ی
ــامل  ــگاه را ش ــن دانش ــد ای ــه 15% از کل در آم ک
ــوان  مــی شــد و بســیاری از ایــن مثال هــا را مــی ت
آورد.  معــاون تحقیقــات و فنــاوری دانشــگاه در 
ادامــه افــزود: اکنــون شــما  اینهــا را مقایســه کنیــد 
بــا بودجه هــای محــدود دولتــی کــه مــا بــرای 
پژوهــش در دانشــگاهها داریــم. همــان طــور کــه 
در بــاال ماحظــه کردیــد آنهــا بســتر الزم را بــرای 
ــادی  ــم راه زی ــا ه ــد. م ــرده ان ــم ک ــا فراه خیریه ه

داریــم بــرای ایــن کــه یــك خّیــر بــدون دلواپســی و 
بــا یــك طیــب خاطــر و اطمینــان پولــی را بــه یــك 
ــش را  ــد تحقیقات ــا او بتوان ــد ت ــوان بده ــق ج محق
کامــل کنــد و پایــان نامــه اش را بــع اتمــام برســاند. 
مــا بایــد ایــن تفکــر را کــه ماهــی را بــه فــرد نیازمنــد 
ــاد  ــرد  ی ــه ف بدهیــم می بایســت ماهــی گیــری را ب
دهیــم تــا همیشــه بتوانــد ماهــی گیــری کنــد. 
بلکــه  نیســت  دولتــی  کــه  نوبــل  جایــزه  مثــل 
فراخــوان  خارجــی  خیریه هــای  اســت.  خیریــه 

مــی دهنــد کــه مــا فــان قــدر گرنــت مــی دهیــم 
ــام  ــگر آن را انج ــك پژوهش ــا ی ــات ت ــرای تحقیق ب
ــش  ــه پژوه ــت ک ــر داش ــد در نظ ــه بای ــد. البت ده
ــه  ــریع ب ــت  س ــر اس ــدت و زمان ب ــر دراز م ــك ام ی
نتیجــه نمــی رســد بایــد جامعــه بدانــد کــه هزینــه 
کــرد در امــر تحقیــق و پژوهــش بعدهــا اثــر خواهــد 
داد. شــاید در ابتــدای امــر نتایــج قابــل لمــس 
نباشــد امــا بایــد بدانیــم کــه هزینه کــرد در تحقیــق 

ــت.  ــذاری اس ــرمایه گ س

خیریــن و حامیــان ســالمت، بــازوی قدرتمنــد دانشــگاه 
در ارتقــای ســطح ســالمت جامعــه                                                                 

 قائم مقام رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز طی مصاحبه ای با وب  دا  اعالم کرد
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نتایج ششمین جشنواره ورزشی كاركنان و اساتید دانشگاه 
به گزارش روابط عمومی معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه این جشنواره جهت بزرگداشت سی و ششمین سال پیروزی انقاب اسامی ایران و ایام مبارکه دهه فجر در دوبخش خواهران و برادران اجرا و 

مقام های این سری از مسابقات بدین شرح توزیع گردید: 

نتایج مسابقات برادران 
رشته طناب كشی                                              

   مسابقات طناب کشی جام رمضان باشرکت 9 تیم از واحدهای تابعه دانشگاه در تاریخ 93/11/18 و93/11/20 برگزار و نتایج زیر به دست آمد :

 مقام اول- اداره انتظامات)الف(:  1- محمدحسین نقی پور /   2- حسن زارع / 3- امین حسین زاده / 4-محمد آغیل / 5-عمار عبهرصبح / 6-رامین 
 رضاخانی  / 7-محمدعلی پورمحمد /  8-جعفرنادری فر / 9-بهرام حامدی /10-اسمعلی عمرانی  / مربی: اسمعلی عمرانی   /  سرپرست: حسن زارع

  مقام دوم - مركز آموزشی و درمانی شهداء: 1- قربان غفوری / 2- احمدرنجبر / 3- امیدابراهیمی درفشی / 4- توحیدادیب 
صابر  / 5-سعیددهقان زاده / 6-سهراب فرج زاده / 7-علی چناری / 8-کاظم چناری / 9-علی محمودی / 10-معبوداسدی / مربی و 

 سرپرست:کاظم چناری
 مقام سوم - اداره انتظامات )ب( :1- اصغر فتحی / 2- محسن کیوانلو /  3-صمدعباسی / 3-سیدبشیرعزیزی / 5-علی شهریور / 

6-ابوالفضل پورمحمد / 7-محمدشاه مرادی / 8-مسعود سلمانزاده / 9-اکبرخدامحمدی / 10-سعیدجمشیدی / مربی : محسن كیوانلو

 رشته تیراندازی                                            
 مسابقات تیراندازی جام فجر در مورخه 93/11/13 باشرکت 35 
ورزشکار در بخش آقایان و37 ورزشکار در بخش بانوان در سالن 
تیراندازی دانشگاه در دو رشته تفنگ و تپانچه بادی برگزار گردید. 

که نفرات زیر مقامهای اول تا سوم را کسب کردند : 

 تفنگ                                                                                 
 مقام اول: نادر قبه زرین)دانشکده داروسازی( 

مقام دوم: اسماعیل مناف زاده ) مرکز آموزشی درمانی شهیدمدنی(
مقام سوم: علی خدادوست)آزمایشگاه استان(

مقام اول: حامد رشکی)معاونت غذا و دارو(
مقام دوم: میرسعید آل یاسین )مرکز آموزشی درمانی  امام رضا )ع(
مقام سوم : مهدی نوری اصل )مرکز آموزشی درمانی امام رضا )ع(

 تپانچه بادی:                                                                             

رشته شطرنج                                                      
 مسابقات شطرنج جام فجر باشرکت20 نفراز همکاران درتاریخ 

93/11/21 برگزار گردید و در نهایت نفرات زیر صاحب مقامهای 
اول تاچهارم گردیدند :

مقام اول-بهرام نجفقلی پور )شبکه بهداشت شبستر(
مقام دوم- مقصود گیاهی)دانشکده پیراپزشکی(

مقام سوم-بهلول جهانگیری ) مرکز آموزشی درمانی شهیدمدنی(
مقام چهارم-اصغرخلیلی) مرکز آموزشی درمانی شهیدمدنی

رشته تنیس روی میز                                       
 مسابقات تنیس روی میز جام فجردر تاریخ 93/11/12 باشرکت 
38 نفر از همکاران در سالن نیک مهر به صورت دوره ای انجام و 
در مراحل بعدی نفرات ذیل صاحب مقامهای اول تا سوم گردیدند :

  مقام اول: محمد منافی ) شبکه بهداشت مرند(
 مقام دوم: یوسف مدرس) دانشکده داروسازی(

 مقام سوم: مصطفی صادقی)شبکه بهداشت چمران(

رشته شنا                                                     
درتاریــخ  نفــر   32 باشــرکت  فجــر  جــام  شــنای   مســابقات 
برگــزار  دانشــگاه  ورزشــی  فرهنگــی  درمجتمــع   93/11/16
ــد : ــا ســوم را کســب کردن ــر مقامهــای اول ت ــد و نفــرات زی گردی

 كرال سینه                                                     
 مقام اول- رضــــــا  محمــدی  نســــب  ) ســــــتاد(

 مقام دوم- علی اکبـــر پـورمحمـــد)مــدیریت تعالی فرهنگی(
مقام سوم- حمدالله عباسی )مجتمع فرهنگی ورزشی 

دانشگاه(
کرال پشت                                                         

 مقام اول-رضامحمدی نسب ) ســــــــتاد(
 مقام دوم-قربان نازی)مرکـز آموزشی درمانی امام رضا)ع(

مقام سوم- رامین طباطبایی)مرکز آموزشی درمانی امام رضا)ع(

رشته بدمینتون                                              
ــکاران در  ــرکت 14 نفرازهم ــر باش ــام فج ــون ج ــابقات بدمینت مس
تاریــخ 93/11/13 لغایــت 93/11/15 بــه صــورت دوحذفــی بــه 
مــدت 8 جلســه برگــزار گردیــد و در خاتمــه نتایــج زیــر بدســت آمــد:

مقام اول: آقای نوروز اولیایی) تربیت بدنی دانشگاه( 
مقام دوم- آقای سعید اسعدی )مرکز آموزشی درمانی سینا(

مقام سوم مشترک - آقای سعید نقی زاد)معاونت دانشجویی(
مقام سوم مشترک -کریم علیزاده اقدم)مدیریت تعالی فرهنگی(

    قورباغه                                                              
 مقام اول-امین حســـنی زنوزی)دانشـکده توانبخـشی(

 مقام دوم- هادی همیشــه کار )دانشکده داروسازی(
مقام سوم-حمدالله عباسی )مجتمع فرهنگی ورزشی دانشگاه(

  پروانه                                                                 
 مقام اول- علی اکبر پورمحمد)مدیـــــریت تعالی فرهنگی(
 مقام دوم- امین حسنی زنوزی)دانشـــــــــکده توانبخشی(
 مقام سوم- قربان نازی)مرکز آموزشی درمانی امام رضا)ع(
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رشته آمادگی جسمانی                                                                                                                                           
 مسابقات آمادگی جسمانی جام فجر باشرکت 21 نفر از نفر از واحدهای تابعه دانشگاه 

درتاریخ93/11/16 در چهار گروه برگزار و در رده های سنی مختلف صاحب عناوین اول تا سوم 
گردیدند 

باالی40 سال:
مقام اول-سیف الله اسامی)مرکز آموزشی درمانی امام رضا )ع( 

مقام دوم-احدصمدی)مرکز آموزشی درمانی رازی(
مقام سوم- بهبود زمانی) مرکز آموزشی درمانی امام رضا )ع( 

    زیر40سال:
مقام اول - مهدی کهن )مدیریت اطاع رسانی پزشکی(

 مقام دوم- علی محمودی) دانشکده پزشکی(
 مقام سوم –افشین پروانه)مرکزفوریتهای پزشکی(

 رشته فوتسال )زیر45 سال(                                                                    
  مســابقات فوتســال پیشکســوتان جــام فجــر باشــرکت 37 تیــم از واحدهــای مختلــف دانشــگاه علــوم 
ــا انجــام 84 بــازی برگــزار ودر نهایــت تیم هــای  پزشــکی از تاریــخ93/11/11 لغایــت 93/12/12 ب

زیــر صاحــب عناویــن اول تــا ســوم گردیدنــد :
   مقام اول: دانشکده پزشکی

نفرات: غامعلی افخمی،اکبرمقدم،بهمن نظم خواه، امیرحسین آزادی، عباس مجد سقین سرا، 
 جوادشکوری، رضانعیمی، میرهادی اسماعیلی، احمداکبرزاده، امیررضاسلمان زاده

 مربی : صمدطایفه، سرپرست : حسین فرد
  مقام دوم:مركز فوریتهای پزشکی الف

نفرات: فرشیدخیری، مهدی اکبری، سعیدنصرالله پور، ایرج شریفی، حسن حسینی پور، رحیم 
 کارگر، وحیدژاله، امیرتجدد، مربی: نادرپورحسن، سرپرست: رحیم کاظمی

  مقام سوم : مركز آموزشی و درمانی امام رضا)ع()الف(
نفرات: امین حسین زاده، بهنام فیضی، مهدی حاجی زاده، ارشاد درودگر، مهدی سربازی فرد 

 ،رسول باقری، صفر شریف زاده، احد باغبان، علیرضا رستمی،مرتضی غنی پور
 مربی : سعیدغامحسنی، سرپرست : مقصودحسینی اصل

رشته والیبال                                                                                        
 مسابقات والیبال جام فجر باشرکت 6 تیم از واحدهای مختلف دانشگاه علوم پزشکی از تاریخ93/12/02 

لغایت 93/12/11 با انجام 10 بازی برگزار ودر نهایت تیم های زیر صاحب عناوین اول تا سوم گردیدند :
 مقام اول –مركز آموزشی درمانی رازی

نفــرات:1- ناصــرگل محمــدی 2-صــادق نقشــی 3-نــوروز اولیایــی 4- مقــدم شــریفی5- تــورج ابراهیمیــان 
6- ســیامک پیغامی7-فریــدون شــادی 8- ســیروس نــوروز زاده 9- رســول منافــی 10- احدصمــدی

 مقام دوم :مركز آموزشی درمانی امام رضا )ع( )الف(
 نفرات:1-محمدعلــی افرایش2-مجیــد اصــان آبادی3- عباســعلی درســتی 4- علی جعفــری5- قارداش 

علــی افرایش 6- بصیرسلیمانی7-ســاالر عســگرپور8- احــد پیامی9- بهرام فرجی 10-غفارحســینی
 مقام سوم - مركز آموزشی درمانی امام رضا )ع( )ب(

امــروزی  نوروزیان4-علــی  زاده3-علــی  مهــراب  اصل2-ولــی  حســینی  1-مقصــود  نفــرات: 
قربانــی  دیــزج  رســول  شیردوســت8-  محمــد   -7 غنی پــور  مرتضــی  میکائیلــی6-  رضــا   -5

ه  د یف زا صفرشــر -1 0 سمی  قا د مقصو -9

رشته فوتسال )پیشكسوتان(                                                                   
مسابقات فوتسال پیشکسوتان جام فجر باشرکت 8 تیم از واحدهای مختلف دانشگاه علوم پزشکی از 
تاریخ93/12/03 لغایت 93/12/11 با انجام 12 بازی برگزار ودر نهایت تیم های زیر صاحب عناوین اول 

تا سوم گردیدند :
مقام اول: معاونت دانشجویی فرهنگی 

ــا،   نفــرات: علیرضافــرج الهــی، محمدغفــارزاده، عبــاس ناشــر، سعیدغامحســنی، علــی ده کی
رضاحســن زاده، خلیــل بنــی اسدیان،علیرضااســتادرحیمی، علــی صدیقــی، جوادناعمــی /   مربــی 

: غامعلــی دهقانــی  سرپرست:حســین عبــادی 
  مقام دوم:مركز بهداشت تبریز

نفرات:محمدبابـازاده، فریـدون شـادی، نـوروز اولیایی، علیرضامعصومی، حسـن محمودی، سـیروس 
نـوروززاده، ابراهیـم احمـدی، محمدعلـی اسـدی، رضـا فتحـی زاده، محمدمحمـدزاده مربـی: رجـب 

حسـین زاده، سرپرسـت: رحیـم اکبری
 مقام سوم :مركز آموزشی و درمانی امام رضا)ع(

ــری  ــم ابه ــلطانی، رحی ــم س ــری، رحی ــی نف ــها، محمدعل ــی نوروزیان،امیرخسرومدیرش نفرات:عل
،اســمعلی اســدزاده، بهبودزمانــی، شاپورفرشــیدی، بهمــن آقاجانــی فارســی، مهرداداکبــری نامــدار / 

ــل ــینی اص ــود حس ــت : مقص ــور ، سرپرس ــه فرج پ ــف الل ــی : لط مرب
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نتایج مسابقات خواهران 
مســابقات خواهــران در هشــت رشــته : والیبــال  ، آمادگــی جســمانی 
ــز ،   ــس روی می ــی  ، تنی ــاب کش ــادی( ، طن ــگ ب ــدازی )تفن ، تیران
شــطرنج  ، بدمینتــون ، شــنا و یــک همایــش پیــاده روی برگــزار گردیــد 
. ایــن مســابقات طــی 13 روز )از 7 بهمــن مــاه لغایــت 19 بهمــن مــاه( 
در مجموعــه ســالنهای دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز برگزارشــد کــه 

نتایــج بدســت آمــده بــه شــرح ذیــل اعــام مــی گــردد:
 

رشته والیبال                                             
از واحدهــای دانشــکده  تیــم  باشــرکت 3  ایــن رشــته ورزشــی   
پزشــکی ، مرکزبهداشــت شهرســتان تبریــز و مرکزآموزشــی درمانــی 
امــام رضــا)ع( درمحــل ســالن ورزشــی شــهید دکترنیــک مهــر طــی 
4روز بصــورت دوره ای انجــام گردیــد و مقامهــای بدســت آمــده بــه 

شــرح ذیــل مــی باشــد:
 مقام اول : مركز آموزشی درمانی امام رضا)ع(

نفــرات: راضیــه وهابــی بخشــایش، حاجیــه ورزقانــی، فریبــا ناصــری 
فــر، فیــروزه آلوشــی، عــذرا صــادق اقربایــه، عزیــزه طاهــری ،فــرح 

پیمانی،رقیــه مهــدی زاده سرپرســت : رقیــه روحــی
 مقام دوم: دانشکده پزشکی 

نفــرات: مریــم اکبــری، لیــا حســن پــور، فاطمــه صالــح نیــا، 
ژیاخانیــان، فاطمــه نقــی زاده، فاطمــه دایــی، رقیــه ماکویی،راحلــه 

ــادری ق
 مقام سوم : مركز بهداشت تبریز

نفــرات: مریــم باقــرزاده، ملیحــه خاکیــه، فاطمــه ســعادتی، صدیقــه 
جعفــری، مریــم نقشــی، ربــاب پورشــیری

،نسترن کمالی،مریم جعفرزاده سرپرست : مهین داهیم

رشته آمادگی جسمانی                                      
مختلــف  ازواحدهــای  نفــر   29 باشــرکت  ورزشــی  رشــته  ایــن   
ــوم پزشــکی در دو رده ســنی در محــل ســالن ورزشــی  دانشــگاه عل
ــوب وزارت ورزش و  ــور مص ــک پارک ــر در ی ــک مه ــر نی ــهید دکت ش
ــه  ــد. مقامهــای بدســت آمــده ب ــان طــی یــک روز برگــزار گردی جوان

ــد: ــی باش ــل م ــرح ذی ش
 رده سنی الف : 

مقام اول: لیا ضیاء المع) مرکز آموزشی درمانی الزهرا(   
مقام دوم:زهراشیری زاده)مرکز کودکان(

 مقام سوم : حمیده گل نیا)آزمایشگاه استان( 
مقام چهارم : زهرا حسینی)مرکز مدنی(

مقــام   ) رضــا)ع(  امــام  ســلیمی)مرکز  پنجم:مهدیــه  مقــام 
تبریــز( جعفرزاده)مرکزبهداشــت  مریــم  ششــم: 

 رده سنی ب :
مقام اول- فاطمه نقی زاده)مدیریت تربیت بدنی(

مقام دوم-اشرف مصباحی)آزمایشگاه استان( 
مقام سوم- اکرم السادات بهارآور)مرکزطالقانی(
 مقام چهارم-عزیزه قربانی)مرکزبهداشت تبریز(

مقام پنجم- نیراسکندری)مرکز امام رضا)ع( (
مقام ششم- پری بیات)مرکزبهداشت تبریز(

 رشته تیراندازی                                                     
 ایــن رشــته ورزشــی بــا شــرکت 38 نفــراز واحدهــای مختلــف 
ــگاه در  ــهدای دانش ــل ســالن ش ــکی در مح دانشــگاه علــوم پزش
مــاده تفنــگ بــادی برگــزار گردید.مقامهــای بدســت آمــده بــه شــرح 

ــد: ــی باش ــل م ذی
 مقام اول- فرح پیمانی)معاونت پشتیبانی(

مقام دوم- شهرناز تیموری)مرکز آموزشی درمانی امام رضا)ع(
مقام سوم- غنچه آقایی)مرکز آموزشی درمانی امام رضا)ع(

 

بخش معلولین:                                                
مقام اول -آذر هژیرقشونی )مرکز اسدآبادی(

مقام دوم- مریم شفق خامنه)معاونت غذا و دارو(
 

  رشته طناب كشی                                        
مختلــف  واحدهــای  از  تیــم   15 باشــرکت  ورزشــی  رشــته  ایــن 
دانشــگاه علــوم پزشــکی درمحــل ســالن ورزشــی 29بهمن طــی2روز 
برگــزار گردیــد و مقامهــای بدســت آمــده بــه شــرح ذیــل مــی باشــد:

 مقام اول: مركز آموزشی درمانی امام رضا)ع(
زینــب ســالک، مهدیــه ســلیمی ، شــهرناز تیموری،وحیــده حیاتــی، 

معصومــه امانــی، فرحنــاز آذری، نیراســکندری
 مقام دوم : مركز آموزشی درمانی رازی

کرمــی،  فاطمــه  گیــر،  قلعــه  رقیــه  پــور،  نصــرت  ســکینه 
ــی، صغــری امینــی،  شــهاژیاخو، لیــا ســلیمانی، فاطمــه رحمان

جبــاری فهیمــه   ، کریمــی  پریــوش 
 مقام سوم: مركز آموزشی درمانی شهیدمدنی

آل  ژینــوس  علیــزاده،  شــادی  حامــد،  حنانــه  زاهــدی،  رقیــه 
محمــدی، مهنــاز باشــیتن، مریــم نعمتــی ، اشــرف مصباحی،فهیمــه 
ــمپور ــدا قاس ــت : لی ــش، سرپرس ــت پری ــکوئی، بهج ــال اس فع

 
 رشته تنیس روی میز                                       

ایــن رشــته ورزشــی بــا شــرکت 11 نفــراز واحدهــای مختلــف 
نیــک  شــهیددکتر  ســالن  محــل  در  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه 
مهردانشــگاه برگــزار گردید.مقامهــای بدســت آمــده بــه شــرح ذیــل 

ــد: ــی باش م
ــام  ــینا( مق ــی س ــی درمان ــی)مرکز آموزش ــروزه آلوش ــام اول-فی  مق
دوم-راضیــه وهابــی )مرکــز آموزشــی درمانــی امــام رضــا)ع( ( مقــام 
ســوم مشــترک- رقیــه هدایتی)مرکــز آموزشــی درمانــی ســینا( ونــدا 

ــت غــذا و دارو( علیزاده)معاون
  

بخش معلولین 
مقام اول -آذر هژیرقشونی )مرکز اسدآبادی(

مقام دوم- مریم شفق خامنه)معاونت غذا و دارو(
 

 رشته شطرنج                                               
 

ایــن رشــته ورزشــی بــا شــرکت 4 نفــراز واحدهــای مختلــف دانشــگاه 
ــد. ــزار گردی ــوم پزشــکی در محــل ســالن شــطرنج دانشــگاه برگ عل

مقامهــای بدســت آمــده بــه شــرح ذیــل مــی باشــد:
 مقام اول-سمیه فاحی) مرکز آموزشی درمانی الزهرا(

 مقام دوم – خدیجه مظاهری )مرکز آموزشی درمانی 
شهیدمدنی(

مقام سوم – نعیمه خان علیزاده) مرکز بهداشت تبریز(
رشته بدمینتون                                            

 ایــن رشــته ورزشــی بــا شــرکت 13 نفــراز واحدهــای مختلــف 
دانشــگاه علــوم پزشــکی دریــک جــدول دو حذفــی در محــل ســالن 
ــای  ــزار گردید.مقامه ــگاه برگ ــر دانش ــک مه ــهید دکترنی ــی ش ورزش

ــد: ــی باش ــل م ــرح ذی ــه ش ــده ب ــت آم بدس
 مقام اول-آیدا فنایی)استخر سینا(

مقام دوم-فرح پیمانی)معاونت پشتیبانی(
مقام سوم- شها خدادادی )مرکز آموزشی درمانی 

شهیدمدنی(
 رشته شنا                                                     

 ایــن رشــته ورزشــی بــا شــرکت 18 نفرشــناگراز واحدهــای مختلــف 
ــه  ــت و قورباغ ــینه، پش ــاده س ــه م ــکی در س ــوم پزش ــگاه عل دانش
ــای  ــزار گردید.مقامه ــینا برگ ــتخر س ــل اس ــنی در مح در دو رده س

ــل مــی باشــد: ــه شــرح ذی بدســت آمــده ب
 رده سنی الف : 

ماده کرال پشت                                                
مقام اول - فهیمه قزوینیان)مرکز بهداشت تبریز(

مقام دوم- ملکه ارتقایی)مرکز نیکوکاری(
ماده کرال سینه                                                          

مقام اول- فهیمه قزوینیان)مرکز بهداشت تبریز(
مقام دوم- رباب آبروان)مدیریت اطاع رسانی(

 مقام سوم مشترک: ملکه ارتقایی)مرکز نیکوکاری( و 
خدیجه شریفی)مرکزشهیدمدنی(

ماده قورباغه                                                      
مقام اول- فهیمه قزوینیان)مرکز بهداشت تبریز(

مقام دوم- خدیجه شریفی)مرکزشهیدمدنی(
مقام سوم- ملکه ارتقایی)مرکز نیکوکاری(

     رده سنی ب : 
ماده کرال پشت                                               

مقام اول-مهری محمدی نسب)استخرسینا(
مقام دوم- پریا قاسمی)دانشکده پرستاری(
مقام سوم- سحر پیرزه )معاونت غذا-دارو(

 ماده کرال سینه                                                 
مقام اول-پریا قاسمی)دانشکده پرستاری(

مقام دوم- لیا شیخ ستاری)مرکز امام رضا)ع((
مقام سوم- معصومه غفاری)مرکز آموزشی درمانی الزهرا(

 ماده قورباغه                                                        
 مقام اول-سمیرا قاسمی)مرکزرازی(

مقام دوم- شعله اصغری)مرکز کودکان(
مقام سوم-پریا قاسمی)دانشکده پرستاری(

 
معلولین:

مقام اول-افسرفرخنده پی)معاونت غذا-دارو( 
مقام دوم- مریم شفق خامنه)معاونت غذا و دارو(

سالن ورزشی چندمنظوره كوثر

سالن ورزشی چندمنظوره استاد شهریار

مجتمع فرهنگی ورزشی دانشگاه)شنا - بدنسازی(

سالنهای ورزشی داخل دانشگاه  
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گزارش یازدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی
دانشجویان پسر دانشگاه های علوم پزشکی كشور

مقام ششممقام پنجممقام چهارممقام سوممقام دوممقام اولرشته ورزشیردیف

1024102دو ومیدانی1

201001تنیس روی میز2

201000تکواندو3

010300شطرنج4

100030کشتی5

101010کاراته6

011000بدمینتون7

010000بسکتبال8

001000فوتبال9

001000والیبال10

پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  ورزشـی  کاروان 
تبریز در قالب 10 رشـته ورزشـی و با تعداد 
140 ورزشـکار، مربی و سرپرسـت بعنوان 
یازدهمیـن  در  ورزشـی  کاروان  بزرگتریـن 
المپیـاد فرهنگـی ورزشـی دانشـگاههای 
علوم پزشـکی کشـور حضور داشـتند. این 
رویـداد ورزشـی کـه از تاریـخ 93/05/23 
و  شـد  برگـزار   93/05/31 تاریـخ  تـا 
پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  ورزشـی  کاروان 
تبریـز توانسـت بـا کسـب 16 مـدال طا، 
6 مـدال نقـره، 10 مـدال برنـز و بـا 210 
و  آورد  بدسـت  را  قهرمانـی  مقـام  امتیـاز 
تیـم شـیراز نیـز بـا همیـن امتیـاز بصورت 
مشـترک بـا تیم تبریـز مقـام اول و کاروان 
ورزشـی اصفهـان با 165 امتیـاز مقام دوم 
و تیم شـهید بهشـتی بـا 134 امتیـاز مقام 

سـوم  را کسـب نمودنـد.

سالن ورزشی چندمنظوره كوثر

انتهای خیابان شریعتی – داخل محوطه دانشکده 
پرستاری- مجموعه ورزشی خوابگاه دخترانه کوثر

آدرس: خیابــان  عطــار نیشــابوری - میــدان پیشــقدم – ســاری زمیــن –  داخــل محوطــه خوابــگاه شــهدای دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریز)گلســتان 
وبوستان( 

سالن ورزشی چندمنظوره استاد شهریار

آدرس: خیابان آزادی- مابین چهارراه شهید منتظری و حافظ مجموعه فرهنگی ورزشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 استخر بزرگساالن استخر کودکان سالن بدنسازی 

مجتمع فرهنگی ورزشی دانشگاه)شنا - بدنسازی(

سالن ورزشی چندمنظوره تختی
سالن ورزشی 

چندمنظوره دکتر 
نیک مهر

سالن ورزشی پوریا ولی) بدنسازی(سالن ورزشی شهداء دانشگاه)تیراندازی(

سالنهای ورزشی داخل دانشگاه  
آدرس: انتهای خیابان دانشگاه – محوطه دانشگاه تبریز – جنب مدیریت تربیت بدنی دانشگاه
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)مجتمع های رفاهی، ورزشی(فضاهای موجود ورزشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز



آلــرژی عبــارت اســت از حساســیت زیــاده از حــدی کــه در اثــر برخــورد و یــا مصــرف 
مــواد خــاص در شــخص ایجــاد می شــود،  چنیــن حالتــی »واکنــش آلرژیــك« نامیده 
شــده و مــاده ایــی کــه منجــر بــه ایجــاد واکنــش مــی گــردد را  »آلرژن «مــی نامنــد. 
شــیوع آلــرژی در جهــان هــر ســاله رو بــه افزایــش اســت چنانکــه در حــال حاضــر 
حــدود 20 الــی 40 درصــد از جمعیــت دنیــا بــه نوعــی از آلــرژی مبتــا مــی باشــند.

چه كسانی مبتا به آلرژی می شوند؟
اســتعداد ابتــا بــه آلــرژی ژنتیکــی بــوده امــا عوامــل محیطــی مناســب نیــز بــرای 
بــروز آن الزم مــی باشــد. بنابرایــن افــراد مســتعد پــس از قــرار گرفتــن در معــرض 

آلرژنهــا مــی تواننــد دچــار عایــم شــوند. 

چه موادی باعث بروز آلرژی می شود؟
ــی از  ــواد خوراک ــواع م ــان، ان ــرده گیاه ــار، گ ــردو غب ــامل : گ ــایع ش ــای ش آلرژنه
جملــه شــیر ، تخــم مــرغ، بــادام زمینــی، مــو، پــر و پشــم حیوانــات ... می باشــند 

کــه بــه وفــور در محیــط اطــراف مــا یافــت مــی شــوند.
 

عایم آلرژی كدامند؟
ــیم  ــاد تقس ــط و ح ــف، متوس ــته خفی ــه دس ــه س ــوان ب ــرژی را می ت ــانه های آل نش

نمود. 
- واكنــش خفیــف: کــه در ایــن صــورت  فقــط یــک قســمت از بــدن تحــت تاثیــر 
ــه  قــرار می گیــرد، ماننــد التهــاب، خــارش و آبریــزش از چشــم . عایــم خفیــف ب

بخشــهای دیگــر بــدن منتقــل نمی شــوند.
- واكنـش متوسـط: درایـن حالـت بخشـهای مختلـف بـدن درگیـر می شـوند  . 
مثـآ خـارش چشـم ممکـن اسـت بـه خـارش گلـو و تنگـی نفس هـم منجر شـود. 

ــت  ــادر اس ــه ن ــته ،اگرچ ــام داش ــی ن ــه آنافیاکس ــتمیک: ک ــش سیس - واكن
ولــی یــک وضعیــت خطرنــاک  بــوده و از فوریت هــای پزشــکی بــه شــمار مــی رود. 
ــت ممکــن  ــن حال ــدن منتشــر می شــود. ای ــرژی در تمــام ب در چنیــن مــواردی، آل
ــر عطســه ، خــارش  ــا تنفســی نظی ــا مجموعــه ای از حمــات پوســتی و ی اســت ب
بینــی و گلوآغــاز شــده و در عــرض چنــد دقیقــه، بــه ســرعت در تمــام بــدن 
ــس،  ــی نف ــو، تنگ ــی گل ــون گرفتگ ــری چ ــم جدی ت ــروز عای ــه ب ــود و ب ــش ش پخ
ــداوم واکنــش  ــا ت درد شــکم، گرفتگی عضــات، تهــوع و اســهال منجــر شــود. ب
ــه حــدی برســد کــه  ممکــن اســت شــدت التهــاب مجــاری تنفســی و گوارشــی ب
ــد و در  ــا حــدی کــه فــرد احســاس مــرگ مــی کن ــد ت ــع را دشــوار نمای تنفــس و بل
ــاده  ــاق افت ــی اتف ــی و تنفس ــت قلب ــپس ایس ــون و س ــار خ ــت فش ــورت اف ــن ص ای

ــاد. خواهــد افت

انواع آلرژی:
ــواع  ــذا ان ــد، ل ــر کن ــدن را درگی ــوی از ب ــر عض ــد ه ــی توان ــرژی م ــه آل از انجائیک

ــامل: ــه ش ــی دارد ک مختلف
آلرژی غذایی که در شیر خواران شایعتر می باشد. 

آلرژی پوستی که از انواع کهیر تا اگزما دیده می شود.
آلــرژی دســتگاه تنفســی فوقانــی بصــورت عطســه، ابریــزش از بینــی ، خــارش گلــو 

وبینــی و چشــم  کــه بنــام تــب یونجــه یــا حساســیت فصلــی نامیــده مــی شــود..
آلــرژی دســتگاه تنفســی تحتانــی کــه بصــورت تنگــی نفــس و ســرفه و بنــام آســم 

شــناخته مــی شــود.
آلــرژی گوارشــی بصــورت درد شــکم ،تهــوع ، اســتفراغ و اســهال کــه گاه همــراه بــا 

خــون در مدفــوع مــی باشــد.

دكتر مهناز صادقی شبستری
فوق تخصص ایمونولوژی، آلرژی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

آلرژی 
چیست؟

ســرما خوردگــی یــک عفونــت ویروســی مســری اســت کــه راههــای تنفســی فوقانــی را آلــوده نمــوده و باعــث تحریــک و ترشــح در راههــای هوایــی مــی شــود. ایــن بیمــاری 
معمــواًل در فصــل ســرد ســال و از طریــق قطــرات تنفســی آلــوده کــه بــا ســرفه و عطســه در هواپراکنــده مــی شــود ،منتقــل مــی شــود. نــوزادان بخصــوص  در 4 تــا 6 هفتــه اول 
تولــد  بــه علــت عــدم تکامــل سیســتم ایمنــی در خطــر ابتــا بــه ایــن ویــروس و دیگــر باکتریهــای بیمــاری زا هســتند بایــد دانســت کــه ویروســی کــه بیمــاری خفیفــی را در یــک 
کــودک بزرگتــر یــا فــرد بزرگســال ایجــاد مــی نمایــد در یــک نــوزاد مــی توانــد منجــر بــه یــک بیمــاری شــدید و خطرنــاک گــردد. بــرای پیشــگیری از ابتــاء نــوزادان و شــیرخواران  

کــم ســن بــه ســرماخوردگی نــکات زیــر را بایــد رعایــت کــرد: 
فرزند خود را با شیرمادر تغذیه کنید ، چراکه شیرمادر با رساندن مواد ایمنی بخش او را در مقابله با عوامل بیماریزا کمک می کند. 	 
شیرخوار خود را از هر فردی که مبتا به بیماری است دور نگه دارید و اگر ممکن است از قرار گرفتن  فرزندتان در محل های ازدحام  وپرجمعیت جلوگیری نمائید. 	 
قبل از بغل کردن  یا تغذیه  شیرخوار، دستان خود را با آب و صابون بشوئید. 	 
شیشه  و یا اسباب بازیهای فرزندتان را تمیز نگهدارید .	 
به کودکان دیگر و افراد خانواده آموزش دهید که حین عطسه و سرفه جلوی دهان و بینی دستمال بگیرند.	 
ــه پزشــک  	  ــاه  هــر چــه ســریعتر ب ــر از یک م ــوزادان کمت ــا تنفــس ســخت و ســریع بخصــوص در ن ــی ، عــدم شــیرخوردن  و ی ــی حال ــب ، ب ــل ت ــروز عائمــی مث در صــورت  ب

ــد.  ــه فرمائی ــص مراجع متخص
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دكترمجید محله ای
فوق تخصص نـــــوزادان 
عضو هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

چاقی یکی از علتهای ابتا به سرطان است



آیا                        
 می توانبا  تغییر سبك زندگی

 از بیماری سرطان
  پیشگیری

 كرد
در جامعــه امــروز مــا بــا شــیوع بیمــاری ســرطان مواجــه هســتیم 
کــه خانــواده هــا را درگیــر درمــان بیماریــی کــرده کــه هزینه بســیار 
بــاالی اقتصــادی و عاطفــی را بــه خانــواده تحمیــل کــرده اســت. 
ــم  ــورت منظ ــه ص ــا ب ــرد ت ــم ک ــاش خواهی ــوع ت ــن موض در ای
ــوم و ورزشــی  ــه، عل ــوژی، تغذی ــا متخصصیــن انکول ــه گفتگــو ب ب
ــه  ــب ب ــه جوان ــا هم ــه ت ــب پرداخت ــی مناس ــی بخش گاه ــه آ و... ب
صــورت روشــن از پیشــگیری تــا درمــان را بررســی کــرده باشــیم. 
ــر زهــره صناعــت  فــوق تخصــص  ــم دکت ــا خان ــن شــماره ب در ای
هماتولــوژی و انکــوژی ، دانشــیار دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز 

ــم.  ــو پرداخته  ای ــه گفتگ ب
ــه  ــخ ب ــرای پاس ــت ب ــر  اس بهت
شــروع  پیشــگیری  از  ســوال 
خیلــی  مســایل  از  تــا  کنیــم 
ــرده  ــاز ک ــد  آغ ــری بکنن ــد جلوگی ــی توانن ــا م ــردم م ــه م ــاده ک س
باشــیم. این هــا مفیــد هســتند. ابتــدا روی پیشــگیری  و تغیــر 
ــه  ســبك زندگــی بایــد صحبــت کــرد  و آن گاه کــه ایــن مســاله ب
ــا  ــت ت ــا پرداخ ــرطان ه ــواع س ــی ان ــه معرف ــد ب ــن ش ــی روش خوب
ــب  ــه مخاط ــرطان ب ــاری س ــوص بیم ــی در خص ــی عموم گاه آ
ــد  ــادی وجــود دارن ــز فاکتورهــای زی داده شــود. در جامعــه مــا ری
کــه بایــد  بــا شــناخت درســت آنهــا بــه پیشــگیری پرداخــت. 
ــر  ــوده و از همــه مهم ت ــه نامناســب، آب و هــوای آل ــی، تغذی چاق
ــم.  در  ــی بینی ــهر م ــطح ش ــر روز در س ــا ه ــه م ــترس هایی ک اس
ــوق  ــك ب ــا ی ــز ب ــراغ قرم ــت چ ــه در پش ــم ک ــی بینی ــان م خیاب
ــر  ــا هــم درگی ــد نفــر ب چقــدر دعــوا و اســترس ایجــاد شــده و چن
می شــوند. در صــف نــان و در خیلــی جاهایــی کــه اصــا نیــازی 
ــه  ــی مواج ــترس های ــا اس ــا ب ــردم م ــا م ــت ام ــترس نیس ــه اس ب

ــد.  ــرل کنن ــا را کنت ــد آنه ــی توانن ــه م ــتند ک هس
فــردی  اگــر  بگوییــم  بایــد 
خــود  وزن  افزایــش  و  چاقــی 
ــیار  ــرطان در او بس ــه س ــدن ب ــا ش ــال مبت ــرد احتم ــرل ک را کنت
ــه خــود  ــوط ب ــك قســمت پیشــگیری مرب ــود. ی ــر خواهــد ب کــم ت
مــردم مربــوط اســت کــه چــه کاری بایــد بکننــد کــه کــم تــر مبتــا 
ــا  ــه ب ــت ک ــکی اس ــه پزش ــوط ب ــم مرب ــمتی ه ــك قس ــوند و ی بش
اینهــا ســرو کار دارد. وجــه دیگــر از بحــث هــم مربــوط بــه ســبك  
زندگــی اســت کــه در بعضــی مــوارد مســیر اشــتباه را در پــی گرفتــه 
ــی و  ــبك زندگ ــر س ــا تغیی ــد. ب ــدا کن ــر پی ــد تغیی ــن بای ــه ای ــم ک ای
ــای  ــوان از ابت ــی ت ــی م ــرض چاق ــراد در مع ــش وزن در اف کاه
بیماریهــای بعــدی جلوگیــری کــرد. در دو بیمــاری قلبــی و عروقی 
و ســرطان مهــم تریــن عامــل تغییــر  ســبك زندگــی اســت. مــا در 
ــی  ــم فــردی کــه درآمــد خوب بعضــی از مــوارد مشــاهده مــی کنی
نــدارد امــا بــه چاقــی مفــرط مبتــا اســت و ایــن چاقــی خــود بــه 

تنهایــی مســبب بســیاری از بیماریهــا اســت. تحصیــل کرده هــای 
ــد  ــوزش بای ــن آم ــد. ای ــی دانن ــی را نم ــف چاق ــا تعری ــم بعض ماه
صــورت بگیــرد  تــا آنهــا بداننــد کــه نســبت قــد و زن بــه هــم دیگــر 
ــد  ــاص باش ــم خ ــك رق ــر از ی ــر باالت ــده اگ ــت آم ــه دس ــدد ب و ع
آن فــرد را مبتــا بــه چاقــی مــی گوینــد. حــال اگــر فــرد دانســت 
ــت  ــاری دیاب ــد بیم ــد بدان ــد بای ــه بع ــت در مرحل ــی چیس ــه چاق ک
چیســت، بیماریهــای قلبــی و عروقــی و بعضــی ســرطانها را بایــد 

ــد. ــدا کن شــناخت پی
ــد  ــه بای ــت ک ــوری اس ــی ریزفاکت چاق
پیشــگیری  و  شــود  تلقــی  جــدی 
ــه  ــردی ک ــرد. ف ــام پذی ــب انج مناس

ــوب  ــر خ ــورد و اگ ــر غــذا بخ ــم ت ــد ک ــری دارد بای ــم ت ــت ک فعالی
ــا  ــام دهد.م ــب انج ــی مناس ــت ورزش ــد فعالی ــورد بای ــذا می خ غ
بایــد یــاد بگیریــم کــه هــر روز یــك ســاعت ورزش کنیــم. بــا ورزش 
ــن بیمــاری  ــوی ای ــادی جل ــا حــد زی ــوان ت خــوب و مــداوم مــی ت
را گرفــت. مــا االن مریــض داریــم کــه مبتــا بــه ســرطان اســت 
بــه ایشــان توصیــه مــی کنیــم کــه روش زندگیــش را عــوض 
کنــد چــون چــاق اســت و از امــروز نبایــد فســت فــود بخــورد امــا 
متاســفانه مریــض مــی گویــد مــن نمــی توانــم  کــه پیتــزا نخــورم. 
اگــر ایــن مریــض ســرطانی درمــان هــم بشــود امــا ســبك زندگــی 

ــت. ــد گش ــاز خواه ــاره ب ــاری وی دوب ــد بیم ــر نده ــود را تغیی خ
بعضــی از پارامترهــای بیمــاری در اختیــار خودمــان اســت و بایــد 
گاهــی را بــه جامعــه بدهیــم کــه ایــن ســبك غلــط زندگــی  ایــن آ
را تغییــر بدهیــم. البتــه نکتــه مهــم ایــن اســت بدانیــم پیشــگیری 
ــه بیمــاری نیســت؛ پیشــگیری یعنــی  دلیــل صفــر شــدن ابتــا ب

کــم کــردن احتمــال بــه بیمــاری ســرطان.
ــام  ــرل وزن را انج ــه اول کنت در مرحل
بدهیــم تــا اگــر مبتــا بــه چاقــی 
ــه  ــی ب ــبك زندگ ــر س ــا تغیی ــتیم ب هس
بایــد  پــس  برســیم.  مطلــوب  وزن 

فعالیــت ورزشــی و یــا کمتریــن بــا پیــاده روی روزانــه  داشــته 
باشــیم. 

در مرحلــه دوم؛ بایــد رژیــم غذایــی مناســب داشــته باشــیم. رژیــم 
ــه او باشــد. اگــر  ــر اســاس فعالیــت روزان ــد ب ــی هــر فــرد بای غذای
ــا بعــد از ظهــر فقــط پشــت میــز  کارمنــدی اســت کــه از صبــح ت
ــول روز  ــد در ط ــی توان ــدارد و نم ــی ن ــر فعالیت ــیند و دیگ ــی نش م
ــم  ــه اش را ه ــد تغذی ــا بای ــرد حتم ــن ف ــس ای ــد پ ــم ورزش بکن ه
ــدازه کــه مــی نشــیند کــم کنــد. معلــوم اســت  ــا آن ان متناســب ب
اگــر بــه صــورت مــداوم تغذیــه نامناســب همــراه بــا عــدم فعالیــت 
باشــد ســال بــه ســال بــا افزایــش وزن مواجــه خواهــد بــود و ایــن 
افزایــش وزن ریســك ابتــا بــه ســرطان را در وی بــه شــدت 

ــد داد. ــش خواه افزای

چاقی یکی از علتهای ابتا به سرطان است

سوال اصلی این است كه سرطان چیست؟ 
علل به وجود آورنده این بیماری چیست؟ 

اما نکته اصلی این است با ریز فاكتور های 
اصلی كه زمینه ساز بیماری سرطان آشنا باشند.

ما باید به دنبال این باشیم كه زودتر از آن كه 
بیماری سرطان سراغمان بیاید پیشگیری را  

انجام دهیم. 

گفت و گو با
خانم دكتر زهره صناعت

  فوق تخصص هماتولوژی و انکوژی 
 دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تبریز
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فردایی برای همه
كسی را 
فراموش نكنیم

ــور  ــه منظ ــالمند ب ــی س ــت روز جهان درگرامیداش
تجلیــل و تکریــم قشرســالمند شهرســتان میانــه؛ 
دکتــر صمدطاهــری  مدیــر شــبکه بهداشــت 
ودرمــان میانــه؛ خانــم دکتــر خالقــی معاونــت 
و  االنبیــاء  خاتــم  بیمارســتان  بهداشــتی،مدیر 
ــه  کارشناســان ســتادی  بهداشــت و درمــان میان
ــن  ــه ضم ــالمندان میان ــرای س ــور در س ــا حض ب
ماقــات بــا ســالمندان واحوالپرســی از آنهــا، روز 
ــر  ــدار مدی ــن دی ســالمند را گرامــی داشــتند. درای
شــبکه بــا اشــاره بــه شــعار ســال روز جهانــی 
ســالمند »فردایــی بــرای همــه« کســی رافراموش 
ــه ســراغ  نکنیــم و بیــان اینکــه دوره ســالمندی ب
تدابیــری  می بایســتی  و  خواهدآمــد  مــا  همــه 
ــون  ــز از کان ــالمندان عزی ــا س ــود ت ــیده ش اندیش

اجتمــاع خانــواده دورنشــوند و زندگــی بــا نشــاطی 
را تجربــه کننــد. درادامــه مدیــر شــبکه بهداشــت 
ــرایط  ــتند ش ــا خواس ــه از خانواده ه ــان میان و درم
ــرای نگهــداری ســالمندان در کانــون  مناســب  ب
ــدگان   ــد. بازدیدکنن ــم آورن ــواده را فراه ــرم خان گ
ضمــن  تقدیــر وتشــکر ازخانــم قــره داغــی  مدیــر 
ســرای ســالمندان و ســایر کارکنــان درجریــان 
ــه آنهــا قرارگرفتنــد. در ایــن  وضعیــت رســیدگی ب
بهداشــت شــبکه  معــاون  بازدیــد دکترخالقــی 
قــول مســاعد بــرای  تامیــن واکســنهای موردنیــاز 
شــبکه  طــرف  از  و  دادنــد  ســالمندان  ســرای 
ــه تمامــی ســالمندان  ــه ب بهداشــت ودرمــان میان
ــه  ــی ب ــه هدایای ــتان میان ــالمند شهرس ــرای س س

ــد .  ــود اهداگردی ــم یادب رس

استرس
 مغز كودكان را 
تغیــیـــر  می دهد  

  بــه گــزارش مرکــز تحقیقــات ســامت کــودکان  دانشــگاه علــوم پزشــکی 
تبریــز، متخصصــان دانشــگاه ویسکانســین آمریــکا متوجــه شــده انــد کــه 
مغــز کــودکان مضطــرب بــا همســاالن غیرمضطربشــان متفــاوت اســت و 
ایــن تفــاوت هــای مغــزی روی تــوان ذهنــی و ادراکــی آنهــا تاثیر می گــذارد . 
کــودکان وقتــی تحــت اســترس شــدید و مــداوم زندگــی مــی کننــد در آزمون 
هــای حافظــه ای محیطــی، کارآیــی ضعیــف تــری دارنــد. آنهــا همچنیــن 
در انجــام تســت هــای مربــوط بــه حافظــه کوتــاه مــدت نیــز بیشــتر دچــار 

مشــکل مــی شــوند .

 خشــونت یــا تبعیــض در مــورد یکــی از فرزنــدان، اختافــات همیشــگی اعضــای خانــواده، فشــار بــرای موفقیــت، مشــکل در 
مدرســه و بیمــاری هــای جســمی، مــی توانــد بچــه هــای شــما را مضطــرب کنــد. اضطرابــی کــه شــاید بــروز ندهنــد امــا همیشــه 
بــا آنهاســت و بــا شــب ادراری، رفتارهــای پرخاشــگرانه، رفتارهــای وسواســی، مــو کنــدن و ناخــن جویــدن، افــت درســی و... 
خــود را نشــان می دهــد. ایــن کــودکان گاهــی دچــار لکنــت زبــان مــی شــوند، کابــوس مــی بیننــد و معمــوال در ارتبــاط برقــرار 
کــردن بــا دیگــران ناموفــق هســتند . ایــن مطالعــه کــه در مجلــه نوروســاینس بــه چــاپ رســیده تأییــدی بــر یافتــه هــای قبلــی 
در مــورد تأثیــرات مخــرب اســترس در زندگــی انســان اســت. در برخــی از مطالعــات اخیــر نشــان داده شــده اســت کودکانــی 
کــه در شــرایط پراســترس زندگــی مــی کننــد از نظــر فرآیندهــای ســلولی ســریع تــر پیــر مــی شــوند و بنابرایــن مــی تــوان گفــت 
اســترس دوران کودکــی عامــل کاهــش طــول عمــر اســت . ایــن یافتــه حاصــل مطالعــه روی 61 کــودک 9 تــا 14 ســاله اســت. 
متخصصــان مــی گوینــد: هــر چنــد ایــن تفــاوت هــا در بافــت مغــزی جزئــی و میکروســکوپی هســتند امــا مــی تواننــد تاثیــرات 

مهمــی روی مهــارت هــای ذهنــی کــودکان بــر جــای بگذارنــد . 

ــرد  ــری عملک ــت خب ــز در نشس ــکی تبری ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش ــی، ریی ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
دانشــگاه علــوم پزشــکی در اجــرای طــرح تحــول نظــام ســامت گفــت: کاهش ســزارین 
از 56% بــه 48% از نتایــج مهــم اجــرای طــرح تحــول نظــام ســامت اســت و اســتان 
آذربایجانشــرقی رونــد مطلوبــی در اجرای 
ایــن طــرح دارد. دکترصومــی کاهــش 
فرانشــیز رابــه عنــوان اهــداف عمــده طــرح 
تحــول نظــام ســامت عنــوان کــرد و گفــت: در طــرح تحــول نظــام ســامت 
ــه 6 درصــد و در مناطــق  هزینــه هــای پرداختــی توســط بیمــاران در شــهرها ب
محــروم  بــه  3 درصــد رســیده اســت. وی بهبــود هتلینیــگ بیمارســتانها و تامیــن 
 نیــروی انســانی را  از  نیازهــای اصلــی موفقیــت طــرح تحــول نظــام ســامت دانســت . 
گفتنــی اســت: نشســت خبــری عملکــرد دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز بــا حضــور بیــش از 40 نفــر از 

اصحــاب رســانه در ســالن کنفرانــس حــوزه ریاســت دانشــگاه برگــزار شــد .
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كوهورت آذر: معرفی پروژه و چشم انداز آن

ــك  ــده نگــر یکــی از طرح هــای اساســی اپیدمیولوژی ــه کوهــورت آین مطالع
اســت کــه در آن امــکان مطالعــه ی اثــرات ترکیبــی شــیوه ی زندگــی افــراد، 
زمینــه ی ژنتیکــی و دیگــر عوامــل خطــر وجــود دارد و در مقایســه بــا ســایر 
ــه  ــوان ب ــه می ت ــی ک ــف گســترده ای ازموضوعــات تحقیقات ــات، طی مطالع
ــم داده شــود  ــه تعمی ــك جامع ــت ی ــی وســیع تر از جمعی ــه و یاحت ــك جامع ی
را در بــر مــی گیــرد. مطالعــه اپیدمیولوژیــک آینــده نگــر جمعیــت بالــغ 
ایــران در ســال 1393 بــا هــدف گســترش و تشــویق تحقیقــات و همچنیــن 
ــای  ــه ه ــور در زمین ــکی کش ــوم پزش ــای عل ــگاه ه ــازی دانش ــد س توانمن
علــوم پزشــکی، اپیدمیولــوژی، بهداشــت و تغذیــه در ســطح ملــی طراحــی 
ــر و  ــل خط ــن عوام ــرح، یافت ــن ط ــی ای ــدف اصل ــت. ه ــده اس ــاز گردی و اغ
پیشــگیری از بیمــاری هــای غیــر واگیــر شــایع در ایــران مــی باشــد. نتایــج 
و یافتــه هــای حاصــل از ایــن مطالعــه در ایجــاد تغییــرات الزم در سیســتم 
ــبتری  ــهای مناس ــد روش ــی توان ــوده و م ــت ب ــز اهمی ــور حائ ــتی کش بهداش
جهــت پیشــگیری و درمــان ایــن بیماریهــا ارائــه دهــد کــه نهایتــا منجــر بــه 
ــران و  ارتقــا ســامت جامعــه ایرانــی و همچنیــن توســعه علــوم پزشــکی ای
جهــان شــود.  اســتان آذربایجــان شــرقی  بــه خاطــر داشــتن شــرایط ویــژه 
ــت  ــکان و جمعی ــتن م ــد و داش ــد و کارآم ــی عاقمن ــم پژوهش ــه تی از جمل
مناســب بــرای انجــام کوهــورت بعنــوان یکــی از کانون هــای مهــم اجــرای 
ــا  ــه ب ــورت آذر ک ــه کوه ــد. در مطالع ــه ش ــر گرفت ــران در نظ ــورت ای کوه
مســوولیت دکتــر صومــی رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز انجام شــده 
اســت نقــش عوامــل خطــر اصاح پذیــر و غیرقابــل اصــاح موثــر در بــروز 
و میرایــی بیماریهــای مزمــن مهمــی چــون قلبی-عروقــی، تنفســی مزمــن، 
دیابــت، اســکلتی-عضانی و ســرطانهای شــایع مــورد ارزیابــی قــرار خواهــد 
ــتان  ــاالی شهرس ــه ب ــال ب ــراد 35 س ــی اف ــورد بررس ــت م ــت. جمعی گرف
ــه در  ــت نام ــذ رضای ــس از اخ ــه پ ــود ک ــد ب ــزی( خواه ــتر)بخش مرک شبس
ــه اول پرسشــنامه ای شــامل بخشــهای مختلفــی چــون مشــخصات  مرحل
ــت  ــا، فعالی ــابقه بیماریه ــر، س ــل خط ــی، عوام ــادی اجتماع ــردی، اقتص ف
فیزیکــی، تغذیــه، الگــوی خــواب را تکمیــل نمــوده ســپس معاینــه عمومــی 
توســط پزشــک صــورت گرفتــه و فشــارخون، قــد و وزن اندازه گیــری 
می شــود. هــم چنیــن معاینــه کلــی پزشــکی از نظــر ســمع صداهــای ریــوی، 
قلــب و غیــره صــورت گرفتــه و در نهایــت نمونــه خــون، ادرار،  مــو و ناخــن 
از بیمــار اخــذ می گــردد کــه ایــن فــاز جمــع آوری داده هــای اولیــه کوهــورت 
اســت. همچنیــن وضعیــت بهداشــت محیــط، و مــواد غذایــی منطقــه نیــز 
ارزیابــی می گــردد. در مرحلــه بعــدی کــه فــاز پیگیــری خواهــد بــود تمامــی 
افــراد شــرکت کننــده ســاالنه از نظــر مراجعــات بــه پزشــک، بســتری و مرگ 
و میــر مــورد ارزیابــی قــرار خواهنــد گرفــت. مــدت پیگیــری ده ســال خواهــد 
بــود. مرکــز کوهــورت آذر در طبقــه دوم بیمارســتان شــهر خامنــه واقع اســت 
کــه فــاز پایلــوت کوهــورت آذر هــم بــه منظــور ارزیابــی قابلیــت اجرایــی ان 
ــه بــاالی ایــن شــهر صــورت  ــر روی  افــراد 35 ســال ب در مهرمــاه 1393 ب
گرفــت. در اواخــر ســال 1393 گزارشــی از چگونگــی انجــام پــروژه و نتایــج 
اولیــه آن آمــاده گردیــد و پیــش بینــی مــی شــود کــه فــاز بعــدی پــروژه کــه 
کل بخــش مرکــزی را در بــر خواهــد گرفــت بــزودی از اردیبهشــت ماه ســال 
جــاری شــروع شــود.  انجــام ایــن مطالعــه می توانــد اطاعــات ذیقیمتــی را 
در خصــوص ایــن دســته از بیماریهــا و عوامــل خطــر آنهــا در اســتان ایجــاد 
ــا در  ــط و رفتاره ــا، محی ــی ژنه ــرات ترکیب ــایی اث ــا شناس ــن ب ــد. همچنی کن
ــگیری  ــات پیش ــت مداخ ــی جه ــت بزرگ ــد فرص ــا میتوان ــداد بیماریه روی
اولیــه و درمــان بیماریهــا در آینــده باشــد، همچنیــن بــه اختصاصــی کــردن  
برنامه هــای پیشــگیری فــردی قبــل از رویــداد بیمــاری و پیشــنهاد درمــان 
اختصاصــی فــردی پــس از بیمــاری نیــز کمــک می نمایــد. از طــرف دیگــر، 
ــی نقــش قومیــت آذری را هــم  وارد  ــروژه مل ــک پ ــوان قســمتی از ی ــه عن ب
ــتر  ــتان بس ــی در اس ــوی بوم ــه الگ ــا ارای ــه ب ــن مطالع ــن ای ــد. همچنی کن
پژوهشــی مناســبی را در دانشــگاه ایجــاد کــرده، بــه گونــه ای کــه گروههای 
ــار در یــک مطالعــه بــزرگ در کنــار  مختلــف علمــی بتواننــد بــرای اولیــن ب
یکدیگــر در یــک کار تیمــی شــرکت کننــد و همچنیــن در ارتقــا و هدفمنــدی 
پژوهــش در دانشــگاه و آمــوزش مناســب دانشــجویان بــا ایجــاد یــک فیلــد 

پژوهشــی ارزشــمند موثــر اســت.
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عائم مسمومیت با گاز مونواكسید كربن:
مونواکســید کربــن یــك گاز نامرئــی، بی بــو و ســمی اســت کــه از اجاق هــا و وســائل گازی پخــت و 
پــز متصاعــد می شــود.اگر ایــن گاز ســمی در یــك فضــای بــدون تهویــه انتشــار پیــدا کنــد، می تواند 
موجــب مســمومیت های شــدید و مــرگ شــود.عائم مســمومیت بــا مونواکســید کربــن می توانــد 
طیــف وســیعی از عائــم را شــامل شــود کــه در بیماری هــای مختلفــی دیــده می شــود. متاســفانه 
بســیاری از ایــن عائــم شــبیه بــه عائــم ســرماخوردگی اســت و اکثــر افــراد فکــر می کننــد بــه 
ــد. ابتــای تمــام  دلیــل ســردی هــوا دچــار ســرماخوردگی شــده اند؛ ســعی در خوابیــدن می کنن

افــراد خانــواده بــه عایمــی شــبیه بــه آنفلوآنــزا، بــروز مســمومیت در افــراد را نشــان می دهــد.

سردرد	 
ضعف جسمانی	 
سرگیجه و تاری دید	 
 بی قراری	 

تهوع و استفراغ	 
درد قفسه سینه	 
خمیازه كشیدن بیش از حد	 

كاهش دید از عایم عمومی مسمومیت ها هستند.
حالـت خـواب آلودگی شـدید، کسـلی، خسـتگی و کاهش قـدرت عضانی از جملـه عایم اولیه 
مسـمومیت در افـراد بـه شـمار می رونـد. چنانچـه افـراد در ایـن مرحلـه متوجـه چنیـن عایمـی 

شـدند، بـا خـارج شـدن از فضـای آلـوده می توانند از پیشـرفت مسـمومیت پیشـگیری کنند.

 عائم مراحل پایانی و نزدیک به مرگ
ــه  ــا گاز CO ب ــمومیت ب ــی مس ــم پایان ــتان از عای ــوك انگش ــا و ن ــت، دور لب ه ــودی دس کب

ــد. ــوت می کن ــده و ف ــس ش ــی نف ــار تنگ ــرد دچ ــت ف ــه در نهای ــد ک ــمار می رون ش

گروه های در معرض خطر:
تمامــی افــراد در معــرض خطــر قــرار دارنــد ولــی کــودکان، زنــان بــاردار و ســالمندان جــزو گــروه 
ــم مســمومیت  ــا مونواکســید کربــن هســتند و عائ آســیب پذیر و در معــرض خطــر بیشــتری ب
در آنهــا ســریع و بــا شــدت بیشــتری ایجــاد می شــود و در صــورت عــدم درمــان به موقــع بــدون 

شــک بــا مــرگ مواجهــه می شــوند.

اقدامات اولیه در مواجهه با فرد مسموم:

خارج کردن افراد مصدوم از محیط آلوده و قرار گرفتن در محیط باز از مهمترین اقدامات – 1
پیشگیرانه محسوب می شود.

بافاصله دســــتمالی مرطوب جلوی دهـــــان و بینی  باید گرفتــه شود تا اطرافیانی که – 2
وضعیت بهتری دارند دچــار گازگرفتـــگی نشـوند.

دلیل – 3 به  داده نشود چون  گاز گرفته  فرد  به  نوشیدنی  یا  اورژانس هیچ خوراکی   تا رسیدن 
حالت تهوع احتمال خفگی بیشتر می شود.

باز کردن سریع در و پنجره ها و قرار گیری فرد مسـموم در هوای تازه.– 4
یقه پیراهن و کمربند و لباس های تنگ افراد مسموم را باز کنید.– 5
درصورت امکان اکسـیژن دهی به فـرد مسـموم شـده.– 6
خامـــــوش کـردن وسایل و سیســتم های حرارتــــی ساختمان.– 7
باز نگه داشـتن راه های هوایـی و تمـاس با اورژانـس 115– 8

سردرد  تهوع  سرگیجه  تنگى نفس  ضعف جسمانى  کاهش سطح هوشیارى 

عالئم مسمومیت 
 با مونوکسید کربن 

)CO(1   مسمومیت با مونواكسید كربن  
گاز مونواكسید كربن چگونه تولید می شود؟

ایــن گاز از احتــراق ناقــص زغــال و مــواد آلــی تولیــد مــی شــود. مونوکســیدکربن در خــون بــا هموگلوبیــن ترکیــب 
پایــداری را تشــکیل می دهــد و در نتیجــه اکسیژن رســانی بــه بافت هــای بــدن کاهــش یافتــه و در صــورت 
مســمومیت شــدید، پــس از تشــنج مــرگ فــرا می رســد. در مســمومیت خفیف تــر، عائمــی ماننــد ســردرد، 
ضربــان شــدید شــقیقه ها، صــدا کــردن گــوش، ســرگیجه، اســتفراغ و ضعــف عمومــی فــرد را مواجــه مــی کنــد.گاز 
مونواکســیدکربن در اثــر احتــراق انــواع ســوخت ها از جملــه نفــت، گاز،  گازوئیــل و دیگــر ســوخت های  فســیلی در 
وســایل و سیســتم های حرارتــی شــامل بخــاری، شــومینه،  آبگرمکــن، موتورخانــه مرکــزی، پکیــج،  زغــال و حتــی 

ــود. ــد می ش ــیکلت ها تولی ــا و موتورس ــن خودروه ــاق گاز و همچنی اج

مسمومیت با مونواكسیدكربن:
زمانــی کــه گاز مونواکســیدکربن همــراه هــوا بــه دســتگاه تنفســی فــرد راه یابــد، بــه ســرعت بــا هموگلوبین ترکیب شــده 
و ترکیــب مــاده »کربوکســی هموگلوبیــن« را ایجــاد می کند.اگــر میــزان ایــن مــاده افزایــش پیــدا کنــد، منجــر بــه بــروز 

تنگــی نفــس و ســردرد خفیــف در فــرد می شــود.

پیشگیری از مسمومیت:
دقـت و توجـه بـه داغ بـودن دودکش بهتریـن آزمایش 	 

سـامت دودکش اسـت. اگر لوله دودکش بخاری شما 
سـرد اسـت دلیل آن خارج نشـدن محصوالت احتراق 
و گازهـای سـمی ازدودکـش اسـت درایـن صـورت باید 
ضمـن رفـع نقص، بـه طور موقـت با بازکردن قسـمتی 

ازدر یـا پنجـره تهویه در محیط ایجـاد نمائید.
رنـگ شـعله بخـاری و وسـایل پخـت و پـز بایـد آبـی 	 

باشـد، و چنانچـه رنـگ شـعله قرمز، زرد و یـا نارنجی 
کمبـود  و  رسـانی  سـوخت  در  نقـص  حتمـا  باشـد، 
اکسـیژن در محیـط اسـت کـه سـریعا بایـد تعمیـر و 
سـوخت رسـانی شـود. اگـر رنـگ شـعله بخـاری آبی 
نباشـد ممکن اسـت هـوای کافی به بخاری نرسـیده 

و تولیـد گاز منواکسـید کربـن کنـد.
در صــورت اســتفاده از وســایل گرمایشــی ماننــد 	 

بخــاری و شــومینه، نبایــد تمامــی روزنه هــای جریــان 
ــود. ــدود ش ــواب مس ــاق خ ــژه ات ــه وی ــزل و ب ــوا در من ه

ــردن 	  ــن ک ــام، روش ــن در حم ــب آبگرمک ــد از نص بای
شــعله های اجــاق گاز در آشــپزخانه جهــت گــرم نگــه 
داشــتن محیــط داخــل خانــه، جــدا خــودداری کــرد.

لولـه شـومینه مشـترک بـرای چنـد واحـد در صـورت 	 
کوچـک بـودن سـایز مجـرای خروجـی و لوله کشـی 
آن باعـث برگشـت دود از شـومینه روشـن طبقـات 
خامـوش  شـومینه  در  آپارتمـان  داخـل  بـه  پاییـن 

می گـردد. باالتـر  طبقـات 
انتهای کلیه دودکش ها باید حداقل یك متر از سطح 	 

بام و حداقل یك متر از دیوار جانبی بام فاصله داشته و 
دارای کاهك مخصوص)به شکل H(باشد.

بـــه 	  از بخاری هـــای گازســـوز  در صورتـــی کـــه 
منظـــور گرمایـــش محیـــط اســـتفاده می کنیـــد 
ـــره  ـــا پنج ـــق درب ی ـــه از طری ـــری تهوی ـــًا مختص حتم
ــتن  ــدی و بسـ ــد و از درزبنـ ــاد نمائیـ ــا ایجـ در فضـ

ــد. ــودداری کنیـ ــذ خـ ــل منافـ کامـ
از قــراردادن لولــه خروجــی بخــاری بــه داخــل ظــرف 	 

آب جــدا خــودداری کنیــد.
بــه مــدت 	  اگــر  آب گرمکن هــای دیــواری گازی 

باشــند خطرنــاك می شــوند. روشــن  طوالنــی 
بـــه کارگیـــــــــری آب گرمکن هـــــای دیــــــواری 	 

درفضاهـــای بســـــته یـــا مکان هـــای فاقـــد جریـــان 
ــت. ــاز نیسـ ــوا، مجـ هـ

هر وسـیله گازسـوز بایـد دارای یك دودکش مسـتقل 	 
و منتهـی بـه فضای بیرون باشـد.

سیسـتم های 	  نصـب  وضعیـت  و  دودکـش  بررسـی 
اسـتفاده از  قبـل  حرارتـی 

عدم وجود شکاف بر روی دیوارهایی که مسیر عبور 	 
دودکش ها هستند.)به ویژه در اتاق های خواب(

ــیرهای 	  ــق مس ــت گاز از طری ــدم نش ــان از ع اطمین
ــاختمان ــل س ــه داخ ــوا ب ورود ه

بـــدون دودکـــش 	  از بخـــــاری  عـــدم اســـتفاده 
خـــواب اتـــاق  در 

اطمینان از کارکرد صحیح وسایل حرارتی	 
باز گذاشتن برخی از درها و پنجره ها	 
راه 	  از  قبل  دودکش  مسیر  منافذ  بستن  و  کنترل 

بروز حوادث  از  پیشگیری  راه  بهترین  اندازی بخاری 
مسمومیت است.
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سردرد  تهوع  سرگیجه  تنگى نفس  ضعف جسمانى  کاهش سطح هوشیارى 

عالئم مسمومیت 
 با مونوکسید کربن 

 غرق شدگی                                                                                                        
ــا حــرکات  فــردی کــه در حــال غــرق شــدن اســت عائــم وحشــت را نشــان داده و ب

ــد. ــد روی آب بمان دســت کمــك مــی خواهــد و نمــی توان

ارزیابی
در ارزیابــی اولیــه بــا بررســی وضعیــت بیمــار وضعیــت هوشــیاری وی را تعییــن 
ــد  ــت کنی ــی حرک ــت و ب ــیب، ثاب ــال آس ــورت احتم ــرات را در ص ــتون فق می کنیم.س
ــرات  ــی و تنفــس بیمــار داشــته باشــید. ممکــن اســت تغیی ــه راه هوای توجــه خــاص ب
ــه  ــده، ب ــل ش ــان ش ــك و زب ــا ف ــد ی ــدوم روی ده ــیاری مص ــت هوش ــدید در وضعی ش
ــت  ــن وضعی ــه در ای ــن از آنجاک ــد همچنی ــدود کن ــی را مس ــاده و راه هوای ــب افت عق
ــتن راه  ــه داش ــز نگ ــه تمی ــادر ب ــار ق ــدارد، بیم ــود ن ــرفه وج ــا س ــق زدن ی ــش ع واکن

ــت. ــتفراغی نیس ــواد اس ــون و م ــحات، خ ــی از ترش هوای

عائم غرق شدگی
لب ها و گوش ها خاكستری 	 

می  شوند.
پوست بدن سرد و بی رنگ 	 

می شود.
ورم شکم به دلیل خوردن 	 

مقادیر آب
تهوع و استفراغ	 
خفگی	 
لتارژی و  ناآگاهی	 

عدم تنفس	 
سرفه همراه با خلط صورتی و 	 

كف آلود
درد قفسه سینه 	 
بی قراری	 
كمك های اولیه	 

  2     غرق شدگی     
 كمك های اولیه                                                                                                                                           

ضمــن حفــظ خونســردی، هــر چــه ســریعتر . 1
 115 اورژانــس  کنید.)بــا  کمــك  درخواســت 

بگیریــد( تمــاس 
در صــورت امــکان بــا حفــظ ایمنــی خــود، دســت . 2

فــرد غــرق شــده را بگیریــد.در غیــر ایــن صــورت 
ــا او را  ــد ت ــی درون آب بیندازی ــا چوب ــاب و ی طن

بیــرون بکشــید.
ــرار داده . 3 ــی ق ــار قربان ــق را در کن ــا قای ــوب وی چ

ــودداری  ــق خ ــل قای ــه داخ ــار ب ــیدن بیم از کش
کنید.زیــرا احتمــال برگشــت قایــق و افتــادن هــر 

ــود دارد. ــل آب وج ــما در داخ دوی ش
آب سرد می تواند منجر به افت دمای بدن بیمار شود.. 4
توانیـد . 5 مـی  ایـد  دیـده  نجـات  غریـق  دوره  اگـر 

جهـت نجـات غریـق وارد آب شـوید.در غیـر ایـن 
شـما  خـود  بـه  آسـیب  وقـوع  احتمـال  صـورت 

بـود. خواهـد  بیشـتر 
اگر نیاز اسـت که برای رسـیدن به غریق شـنا کنید.. 6

جلیقه نجات بپوشید و وارد آب شوید.غریق را از پشت 
بغـل کـرده و بـه او نزدیك شوید.سـعی کنیـد او را آرام 
نماییـد زیرا غریق متشـنج مـی تواند شـما را غرق کند.

آسیب . 7 وی  مهره  ستون  که  کنید  می  تصور  اگر 
دیده، دستتان را زیر چانه وی قرار داده و صورت 
او را باال بگیرید به گونه ای که سر، گردن و بدن 

در یك راستا باشد.
بهتریــن راه بــرای نجــات غریــق قــرار دادن وی . 8

بــر روی یــك تختــه شــناور اســت.
زمانـی کـه غریـق را از آب بیـرون کشـیدید، سـر . 9

و گـردن او را حمایـت کـرده و بـی حرکـت نـگاه 
بسـیار  گـردن  و  سـر  بـه  آسـیب  دارید)احتمـال 

اسـت( زیاد 
  به او تنفس دهان به دهان بدهید.. 10
  سپس او را به پهلوی چپ بخوابانید.. 11
  در صـــورت امـــکان او را بـــی حرکـــت نـــگاه . 12

داریـــد.
  در صورتی که مصدوم استفراغ کرد، دهان او را . 13

پاك نمایید.
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 عملکرد دانشگاه علوم پزشکی تبریز در  طرح تحول نظام سالمت
رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی تبریـز از احیـا یـک هـزار خانـه بهداشـت و 200 مرکـز بهداشـتی و درمانـی دراسـتان 

آذربایجـان شـرقی خبـر داد.  بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه علـوم پزشـکی تبریـز، دکترمحمـد حسـین صومـی 
در خصـوص عملکـرد دانشـگاه علـوم پزشـکی تبریـز درطـرح تحـول نظـام سـامت در جمـع خبرنـگاران اظهـار داشـت: 

اجـرای  بـا  و  بودنـد  محـروم  پزشـک  وجـود  از  اسـتان  روسـتاهای  40درصـد  سـامت  نظـام  تحـول  طـرح  اجـرای  از  قبـل 
 ایـن طـرح عـاوه بـر تکمیـل کادر پزشـکی ،یـک هـزار خانـه بهداشـت و 200 مرکـز بهداشـت و درمانـی دراسـتان احیـا شـدند.

رئیس دانشـگاه علوم پزشـکی تبریز با بیان اینکه در حال حاضرتنها شـش روسـتای اسـتان فاقد پزشک است ،گفت: البته این تعداد مربوط 
به مراکزی است که باید با دو پزشك فعالیت نمایند که فعا یك نفر دراین مراکز مستقر است و مشکل این روستاها نیز به زودی مرتفع خواهد شد.

ــور در  ــامت کش ــام س ــول نظ ــرح  تح ــتای ط ــد در راس ــر و امی ــت تدبی ــت در دول ــه بهداش ــان 1000 خان ــاح هم زم افتت
حالــی رخ داد کــه دانشــگاه علــوم پزشـــکی تبریــز 155 بــاب از ایــن خانــه هــای بهداشــت را بــه خــود اختصــاص داده بــود. 
دکتــر صومــی رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز در برنامـــــه زنــــده تلویزیونــی بــا تقدیــر و تشــکر از مســئولین وزارتــی 
و دانشــگاهی کــه توانســتند بــا همدلــی و همبســتگی در کمتریــن زمــان ممکــن یــــک کار بــزرگ و مانــدگار را بــه ثبــت 
رســانند. دکترحریرچــی قائــم مقــام وزیــر بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی در مراســم افتتــاح 155 خانــه بهـــداشت 

کــه در روســتای آرپــادره ســی از مجمــوع خانــه هــای بهداشــت ســاخته شــده در شهرســتان تبریــز حضــور داشــت بــا 
بیــان اینکــه در فــاز دوم برنامــه نظــام تحــول ســامت در حــوزه بهداشــت، یکــی از اولویتهــا ی وزارت متبــوع، ســاخت 

ــوم  ــوان کــرد کــه مجموعــه دانشــگاه عل ــوده، عن ــزات ب ــن تجهی ــد و بهســازی و تامی ــه هــای بهداشــت جدی خان
ــد از  ــش از 11 درص ــا بی ــته تقریب ــته و توانس ــور را داش ــرد در کش ــن عملک ــتا بهتری ــن راس ــز در ای ــکی تبری پزش

مجمــوع خانــه هــای بهداشــت ســاخته در ســطح کشــور را بــه خــود اختصــاص دهــد. دکتــر تبریــزی معــاون 
ــی  ــر و تشــکر از تمامــی همکاران ــز ضمــن تقدی بهداشــت دانشــگاه و رئیــس مرکــز بهداشــت اســتان نی

کــه در ایــن راه ســهیم بودنــد بــا اشــاره بــه خدمــات ارائــه شــده در قالــب مجتمــع هــای ســامت در 
حاشــیه شــهر تبریــز و اســکو بیــان داشــت کــه در راســتای نظــام تحــول ســامت معاونــت 

بهداشــت دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز پیشــرو در ارائــه خدمــات بــه 
می باشــد.  حاشیه نشــین ها 
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ــور در  ــامت کش ــام س ــول نظ ــرح  تح ــتای ط ــد در راس ــر و امی ــت تدبی ــت در دول ــه بهداش ــان 1000 خان ــاح هم زم افتت
حالــی رخ داد کــه دانشــگاه علــوم پزشـــکی تبریــز 155 بــاب از ایــن خانــه هــای بهداشــت را بــه خــود اختصــاص داده بــود. 
دکتــر صومــی رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز در برنامـــــه زنــــده تلویزیونــی بــا تقدیــر و تشــکر از مســئولین وزارتــی 
و دانشــگاهی کــه توانســتند بــا همدلــی و همبســتگی در کمتریــن زمــان ممکــن یــــک کار بــزرگ و مانــدگار را بــه ثبــت 
رســانند. دکترحریرچــی قائــم مقــام وزیــر بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی در مراســم افتتــاح 155 خانــه بهـــداشت 

کــه در روســتای آرپــادره ســی از مجمــوع خانــه هــای بهداشــت ســاخته شــده در شهرســتان تبریــز حضــور داشــت بــا 
بیــان اینکــه در فــاز دوم برنامــه نظــام تحــول ســامت در حــوزه بهداشــت، یکــی از اولویتهــا ی وزارت متبــوع، ســاخت 

ــوم  ــوان کــرد کــه مجموعــه دانشــگاه عل ــوده، عن ــزات ب ــن تجهی ــد و بهســازی و تامی ــه هــای بهداشــت جدی خان
ــد از  ــش از 11 درص ــا بی ــته تقریب ــته و توانس ــور را داش ــرد در کش ــن عملک ــتا بهتری ــن راس ــز در ای ــکی تبری پزش

مجمــوع خانــه هــای بهداشــت ســاخته در ســطح کشــور را بــه خــود اختصــاص دهــد. دکتــر تبریــزی معــاون 
ــی  ــر و تشــکر از تمامــی همکاران ــز ضمــن تقدی بهداشــت دانشــگاه و رئیــس مرکــز بهداشــت اســتان نی

کــه در ایــن راه ســهیم بودنــد بــا اشــاره بــه خدمــات ارائــه شــده در قالــب مجتمــع هــای ســامت در 
حاشــیه شــهر تبریــز و اســکو بیــان داشــت کــه در راســتای نظــام تحــول ســامت معاونــت 

بهداشــت دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز پیشــرو در ارائــه خدمــات بــه 
می باشــد.  حاشیه نشــین ها 

155

بستان آباد

610
چاراویماق

هشترود

15
خداآفرین

ملکان

8

عجبشیر

9 بناب

4

6آذرشهر

4اسکو
شبستر

3
مرند

9
کلیبر

4
ورزقان
9

تبریز

8
جلفا

1

افتتــــاح 155 خانه بهداشت در استان همزمان با سراسر کشـور

49
ت

ام
 س

ی
ت ها

اس
سی



دکتــر تقی زادیــه معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز طــی مصاحبــه ای از نتایــج اجــرای برنامــه تحــول نظــام ســامت گزارشــی را ارایــه داد. وی در ابتــدا اشــاره ای 
بــه اهــداف بســته هــای خدمتــی طــرح تحــول نظــام ســامت داشــته و ســپس نتایــج اجــرای طــرح تحــول نظــام ســامت را در دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز ارایــه نمــود 
کــه بــه شــرح ذیــل می باشــد: در ابتــدا مســئولین هــر کــدام از بســته های خدمتــی پــس از ابــاغ طــرح تحــول نظــام ســامت تعییــن شــده و درایــن راســتا چندیــن نشســت 

هــم اندیشــی و توجیهــی درقالــب کارگروه هــای تخصصــی برگــزار گردیــد. وی در ادامــه هرکــدام از بســته های خدمتــی را توضیــح داد.

دستاوردهای اجرای  برنامه

  تحول نظام 
سالمت  
 در استان آذربایجان شـرقی

گفت و گو  با
 دكتر تقی زادیه 

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز 

برنامه کاهش میزان پرداختی بیماران بستری
برنامــه پرداختــی از جیــب مــردم در بیمارســتان هــای دولتــی از حــدود 40  درصد 

ابتــدای طــرح بــه حــدود 8 درصــد در اســفند مــاه تقلیــل یافتــه اســت. همچنیــن 
ــذف  ــکی ح ــوازم پزش ــه دارو و ل ــرای تهی ــتان ب ــارج از بیمارس ــه خ ــاران ب ــاع بیم ارج

شــده اســت.

برنامه حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم
ایــن برنامــه بــه منظــور ارتقــای کیفیــت خدمــات ســامت در مناطــق کمتــر توســعه یافتــه بــا 
هــدف افزایــش دسترســی مــردم بــه خدمــات پزشــکان و مراقبت هــای ســامت اجــرا گردیــد. 
در ایــن راســتا 292 پزشــک در تخصص هــای مختلــف در شهرســتان هــای مختلــف اســتان 

ــد. آذربایجان شــرقی مســتقر گردیدن

برنامه حضور پزشکان متخصص مقیم
ــه منظــور بهره منــدی بهنــگام مــردم از خدمــات درمانــی از طریــق حضــور  برنامــه مقیمــی ب
دایــم پزشــکان متخصــص در رشــته هــای تخصصــی اعــام شــده در بیمارســتان های 
ــارکت  ــکاران مش ــر از هم ــه 213 نف ــدت، ماهان ــن م ــد. در ای ــرا ش ــگاه اج ــه دانش ــته ب وابس
ــن  ــر از متخصصی ــر و در شهرســتان ها 18نف ــز 21 نف ــه در بیمارســتانهای تبری داشــته و روزان

ــد. ــال  دارن ــم حضــور فع ــوان پزشــک مقی ــه عن ب

برنامه ارتقای کیفیت خدمات ویزیت سرپایی
اهــداف ایــن برنامــه شــامل حداکثــر اســتفاده از امکانــات آموزشــی و درمانــی دانشــگاه وتغییــر 
رفتــار پزشــکان و ایجــاد تمایــل به ســمت فعالیــت در کلینیک های دانشــگاهی، استانداردســازی 
و ارتقــای کیفیــت در ارایــه خدمــت ویزیــت ســرپایی و مانــدگاری پزشــکان در بخــش دولتــی مــی 
باشــد. در ایــن راســتا عملکــرد دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز بر اســاس اطاعــات ثبت شــده در 
ســامانه آواب بــه ایــن صــورت اســت کــه تعــداد ویزیــت پزشــک عمومــی، تعــداد ویزیت پزشــکان 
متخصــص، تعــداد ویزیــت پزشــکان فــوق تخصــص  و تعــداد ویزیــت فلوشــیپ پــس از اجــرای 
ایــن طــرح بــه ترتیــب 177691، 564661، 350962 و 104690 بــوده کــه نســبت بــه قبــل از 

اجــرای طــرح تحــول نظــام ســامت افزایــش یافتــه اســت.

برنامه ارتقای کیفیت هتلینگ
ایــن برنامــه در چندیــن مرحلــه بــا هــدف یکپارچــه ســازی کمــی و کیفــی هتلینــگ بیمارســتان 
هــا و اســتاندارد ســازی آنهــا جهــت بهبــود وضعیــت فیزیکــی بیمارســتان هــای تحــت پوشــش 
ــر اســاس نیازهــا صــورت گرفــت. در ابتــدا برنامــه ریــزی و تشــکیل تیــم ارزیابــی  دانشــگاه ب
ــات  ــی اطاع ــتی آزمای ــرای راس ــی ب ــرارزیابان وزارت ــور س ــا حض ــور ب ــمالغرب کش ــب ش قط
ــی  ــی(در تمام ــای فیزیک ــتی وفض ــرویس بهداش ــی، س ــات رفاه ــزات، امکان هتلینگ)تجهی

ــا ظرفیــت حــدود 4000 تخــت فعــال و  بیمارســتان هــای دانشــگاه ب
ــا مشــارکت 19 نفــر ارزیــاب همــراه انجــام شــد.خریدهای متمرکــز در  ب

ــگ  ــود هتلین ــای بهب ــات و نیازمندی ه ــت اطاع ــس از دریاف ــگاه پ دانش
بیمارســتان هــای اســتان و تدویــن برنامــه عملیاتــی توســط کارشناســان 

مســئول هتلینــگ بیمارســتان صــورت گرفــت. همچنیــن پــس از هماهنگی  های 
الزم بــا دفتــر فنــی دانشــگاه، نظــارت بــر طــرح هــای عمرانی)بهســازی و بازســازی( 

در راســتای ارتقــای کیفیــت هتلینــگ انجــام شــد.

برنامه ترویج زایمان طبیعی
ارتقـای شـاخص های سـامت مـادران و نـوزادان از طریـق کاهـش میـزان سـزارین 
هـدف کلـی برنامـه ترویـج زایمان طبیعی می باشـد کـه به منظور تشـویق مـادران باردار 
بـه انجـام زایمـان طبیعـی، فرانشـیز زایمـان طبیعـی در مراکـز دولتـی رایـگان گردیـد. 
بهسـازی بلـوک هـای زایمانـی، فراهـم نمـودن تسـهیات الزم بـرای انجـام زایمـان 
طبیعـی، برگـزاری دوره هـای آموزشـی زایمـان فیزیولوژیـک و برگـزاری کاس هـای 
آمادگـی بـرای زایمـان بـه مـادران از اقدامـات صـورت گرفتـه در راسـتای ایـن برنامـه 
بـود. همچنیـن بـرای ایجـاد انگیـزه در ارایـه دهنـدگان خدمـت زایمـان طبیعـی، تعرفه 
تشـویقی مـازاد بـر تعرفـه مصـوب پرداخت گردیـد و برای انجـام زایمان بـی درد موضعی 
بـه متخصصیـن بیهوشـی نیـز حـق الزحمـه مـازادی پرداخت می شـود. کاهـش میزان 
غیردانشـگاهی  دولتـی  هـای  بیمارسـتان  دانشـگاهی،  بیمارسـتان های  در  سـزارین 
بیمارسـتان های خصوصـی  بـوده اسـت ولـی  بیمارسـتان های خصوصـی مـد نظـر  و 
متاسـفانه عملکـرد مطلوبـی را در کاهـش ایـن میـزان نداشـتند. میـزان کاهـش درصد 

سـزارین در اسـتان 8 درصـد اسـت کـه باالتـر از میانگیـن کشـوری اسـت.
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برنامه نظات بر حسن اجرای برنامه های تحول نظام سالمت  
تیــم هــای کارشناســی اداره نظــارت بــر درمــان بــا شــروع طــرح تحــول نظــام ســامت بصــورت گروهــی مطابــق دســتورالعمل نظــارت بــر حســن اجــرای دســتورالعمل هــای هفــت گانــه و اطاعیــه هــای 
مربوطــه صــادره از وزارت بهداشــت از بیمارســتان هــا و شــبکه هــای تحــت پوشــش دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــزرا شــروع نمودنــد. در کل چهــار بازدیــد میدانــی از بیمارســتان هــای شــهر تبریــز و 
شهرســتان ها انجــام گردیــد و مشــکات هــر کــدام از بســته هــا شناســایی شــدند. در مجمــوع تعــداد بازدیدهــای انجــام شــده ازبیمارســتان های شــــهر تبریــــز 103 مــــورد و ازبیمارســــتان هــای ســایر 

ــوده اســت. شهرســتان ها 124مــورد  ب
نظــارت بــر اجــرای تعرفــه هــای ارزش هــای نســبی از طریــق ســامانه 1690  بــوده کــه تعــداد جلســات تشــکیل شــده 7جلســه، تعــداد پرونــده هــای ارجاعــی بــه تعزیــرات حکومتــی 1مــورد، بازدیدهــای 
ســرزده شــهرتبریز 165 مــورد، تعــداد بازدیــد هــای شهرســتانی 8مــورد، تعدادپیگیــری تلفنــی 285 مــورد، رســیدگی بــه شــکایات و مراجعــات حضــوری 94 مــورد، پرونــده هــای ثبــت شــده درســامانه 98 
مــورد کــه از ایــن مجمــوع 76 مــورد بــا ســامانه بــی ارتبــاط بــوده اســت،  تشــکیل دوره آموزشــی یــک روزه بــه مدیــران بیمارســتان هــا و  تشــکیل دوره آموزشــی یــک روزه بــه کارشناســان نظــارت اســتان  

بــوده اســت.

نیروی انسانی
بعــد از انجــام طــرح تحــول نظــام ســامت، در راســتای افزایــش نیــروی پرســتار شــاغل درمراکــز 531 نفــر شــامل 250 نفــر پرســتار، 
ــع شــده اند .در  ــروی شــرکتی در اســتان توزی ــق فراخــوان جــذب نی ــار از طری ــر بهی ــر کادربیهوشــی و 137نف ــاق عمــل، 73 نف ــر کادرات 31نف
ــتان های  ــی و بیمارس ــی و درمان ــز آموزش ــکان در مراک ــکان و پیراپزش ــت پزش ــون خدم ــمولین قان ــه مش ــت داوطلبان ــداوم خدم ــتای ت راس
ــر  ــوم آزمایشــگاهی و 13 نف ــر کادر عل ــوژی، 43 نف ــر کادر رادیول ــا، 9 نف ــر مام ــر پرســتار، 30 نف ــز، 30 نف ــوم پزشــکی تبری دانشــگاه عل
ــداد  ــر بودند.تع ــوع 125 نف ــه در مجم ــد ک ــت نموده ان ــکی فعالی ــای پزش فوریت ه
دانشــجویان بــه کار گرفتــه شــده در گــروه پرســتاری در مراکــز آموزشــی و 
ــاق عمــل  ــر و از رشــته های پرســتاری)66نفر(، ات ــی دانشــگاه 81 نف درمان

ــد. ــر( بودن ــبری)3 نف ــر( و هوش )12نف

سامانه 
  1690

292 پزشک در تخصص های 
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 موفقیت طرح ملی بیمه سالمت همگانی 
در استان آذربایجان شرقی

بــه حــول و قــوه الهــی و بــا همــت و تــاش همــکاران خــدوم اداره کل بیمــه ســامت اســتان آذربایجــان شــرقی وهمزمــان بــا سراســر کشــورطرح ملــی بیمــه  ســامت همگانــی رایــگان کــه بــه جــرات مــی تــوان گفــت 
یکــی از ماندگارتریــن اقدامــات دولــت تدبیــر و امیدمــی باشــد، از ابتــدای اردیبهشــت مــاه 1393  در اســتان آذربایجــان شــرقی نیــز آغــاز شــد. در ایــن طــرح ملــی بــا اطــاع رســانی هــا و برنامــه ریــزی هــای مــدون تبلیغاتی 

درســطح اســتان  در ســال 1393 نتایــج ثبــت نــام افــراد فاقــد دفترچــه درمانــی در اســتان بــه شــرح ذیــل مــی باشــد:

تعداد ثبت نام کنندگان در استان آذربایجان شرقی    507،000نفر )رتبه هفتم ثبت نام در کشور(	 

تعــداد دفترچــه هــای صــدور و چــاپ شــده در اســتان آذربایجــان شــرقی     445،000  جلــد  )رتبه ششــم 	 
چــاپ و صدور در کشــور(

تعداد ثبت نام کنندگان در کانشهر تبریز  290،000نفر 	 

تعداد دفترچه های صدور و چاپ شده در کانشهر تبریز         253،000   جلد	 

یارانه پرداختی دولت تدبیر و امید برای صدور دفترچه در استانبیش از 1،115 میلیارد ریال	 

تعداد دفترچه های تحویل داده شده در استان آذربایجان شرقی       431،000جلد  	 

الزم بــه توضیــح اســت اکثــر ثبــت نــام کننــدگان در ایــن طــرح ملــی بیمــه ســامت همگانــی رایــگان )حــدود 80 درصــد( از مردمــان حاشــیه شــهرها و مناطــق محــروم اســتان بــوده انــد کــه ایــن خــود یکــی از بــرکات ایــن 
طــرح دولــت تدبیــر و امیــد مــی باشــد.

در راســتای منویــات مقــام معظــم رهبــری )مدظلــه العالــی( و نیــز تاکیــد موکــد رئیــس جمهــور محتــرم در مقولــه مهــم ســامت مــردم بویــژه کاهــش پرداختــی هزینــه هــا از جیــب مــردم، طــرح تحــول نظــام ســامت از 
15 اردیبهشــت مــاه 93 همزمــان بــا کشــور در اســتان آذربایجــان شــرقی نیــز اجــرا شــد.در ایــن راســتا همــکاری و هماهنگــی کامــل و بســیار تنگاتنــگ بــا دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز بویــژه ریاســت محتــرم دانشــگاه 
انجــام گرفــت تــا ایــن طــرح ملــی بــه صــورت شایســته در اســتان آذربایجــان شــرقی اجــرا شــود تــا مــردم شــریف و عزیــز اســتان حداکثــر 10% و بیمــه شــدگان روســتائی حداکثــر 5%هزینــه هــای درمانــی را پرداخــت 
نماینــد. بــه ایــن امیــد کــه شــاید قــدری از آالم بیمــاران و دردمنــدان جامعــه التیــام یابــد.در ایــن راســتا اداره کل بــا هماهنگــی کامــل بادانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز اقدامــات مهــم و اساســی از ابتــدای ایــن طــرح  را بــه 

اجــرا درآورده کــه اهــم آنهــا بــه شــرح ذیــل مــی باشــند:

بازدیــد مســتمر از بیمارســتان هــای دولتــی اســتان بــه منظــور تســهیل امــور بیمــه شــدگان و نظــارت 	 
براجــرای مطلــوب طــرح

استقرار کارشناسان ناظر مقیم بیمارستان در بیمارستان های بزرگ و تخصصی دولتی استان	 

برگــزاری جلســات منظــم هفتگــی بــا حضــور مدیــران اداره کل و دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز در 	 
خصــوص مشــکات طــرح

حضور مستمر در رسانه های جمعی استان بویژه صداو سیما برای اطاع رسانی مستمر	 

صــدور بیــش از4150 معرفینامــه بســتری در بیمارســتان هــای دولتــی اســتان بــه منظــور تســهیل 	 
اســتفاده مــردم از خدمــات بیمــه ای
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بــا ســالم، لطفــًا نظرتــان را در خصــوص 
مرحلــه ســوم  طــرح تحــول نظــام ســالمت 
علــوم  دانشــگاه  موفقیــت  درصــد  و 

پزشــکی تبریــز بفرماییــد.

مرحلــه ســوم طــرح تحــول نظــام ســامت از مهــر 
ســال قبــل بــا اجــرای مفــاد کتــاب ارزشــهای 
خصوصــی  و  دولتــی  هــای  بخــش  در  نســبی 
از ســوی وزارت بهداشــت و درمــان و آمــوزش 
ــکی  ــام پزش ــازمان نظ ــه س ــد ک ــاز ش ــکی آغ پزش
اســتان و معاونــت درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی 
و بازرســین بــر حســن اجــرای قوانیــن ایــن طــرح 
را کنتــرل مــی نماینــد بــه نحــوی کــه پرداخت هــا 
ــب صورتحســاب هــای رســمی بیمارســتان  در قال
باشــند .و تمــام مخــارج و هزینــه هــای عمــل 
ــدوق  ــق صن ــا از طری ــه ه ــایر معالج ــی و س جراح
بیمارســتان دریافــت گــردد البتــه بــا برطــرف شــدن 
نواقــص، ازجملــه برابــر نوشــته شــدن تعرفــه یــک 
ــا عمــل یــک ســاعته،  عمــل جراحــی 8 ســاعته ب

ــگاه  ــد و دانش ــد ش ــرف خواه ــادی برط ــائل زی مس
ــرح  ــه ط ــه مرحل ــر س ــز در ه ــکی تبری ــوم پزش عل
تحــول نظــام ســامت بســیارموفق بــوده اســت. و 
بــا پرداخــت بموقــع هزینــه بیمارســتان هــا توســط 
بیمــه هــا وضعیــت ازایــن هــم بهتــر خواهــد بــود . 

لطفــًا در مــورد بیمارســتان هــای خصــوص 
و رونــد اجــرای مرحلــه ســوم طــرح تحــول 
ارزش  و  مراكــز  آن  در  ســالمت  نظــام 
ــد.  ــوص را بفرمایی ــش خص ــکاری بخ هم
مخصــوص  هــای  تعرفــه  خصوصــی  بخــش 
ــی  ــًا Kجراح ــام شــده مث ــه اع ــد ک ــود را دارن خ
38 هــزار تومــان در تبریــز اعــام شــده اســت 
ــود و  ــی ش ــام م ــکان اانج ــط پزش ــا توس ــه دقیق ک
صنــدوق بیمارســتان صورتحســاب رســمی و مهــر 

ــد .  ــی ده ــل م ــاران تحوی ــه بیم دار ب
آقــای دکترپناهــی در پاســخ بــه ســوال شــیوه 
ــرف  ــت: از ط ــا، گف ــه ه ــرای تعرف ــر اج ــارت ب نظ
وزارت بهداشــت و درمــان و همچنیــن از معاونــت 

درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز اشــخاصی 
ــک نفــر  ــر اســاس قانــون ی ــده کــه ب ــن ش تعیی
ــه مــی  ــه بیمارســتانها مراجع هــم از شــهرداری، ب
ایــن خصــوص ســوال  در  از مریضهــا  و  کننــد 
ــه بیمــاران در  ــه اطــاع رســانی ب ــد. البت مــی کنن
خصــوص عــدم پرداخــت هــر گونــه وجهــی خــارج 
ــار در  ــص بیم ــل ترخی ــاب در مح ــورت حس از ص

بیمارســتان ها نصــب شــده اســت . 
رییــس ســازمان نظــام پزشــکی اســتان در پاســخ 
ــه  ــرح تعرف ــن ط ــداد متخلفی ــام تع ــوال اع ــه س ب
گفــت: در طــول شــش ماهــی کــه از اجــرای 
ــر  ــه نف ــذرد س ــی گ ــول م ــرح تح ــوم ط ــه س مرحل
از  یکــی  تخلــف  البتــه  کــه  داشــتیم  متخلــف 
آنهــا تقریبــًا بــه زمانــی قبــل از اجــرای طــرح 
ــد  ــی ش ــرات معرف ــه تعزی ــود و ب ــی ش ــوط م مرب
و دو پزشــک دیگــر بــا پروندهــای بیمارســتانی 
ــا  ــه بن مربوطــه در دســت بررســی مــی باشــد. البت
ــت،  ــی وزارت بهداش ــاون اجرای ــارات مع ــه اظه ب
اســتان آذربایجــان شــرقی کمتریــن شــکایت را در 

بیــن اســتان هــای کشــور داشــته اســت کــه حتــی 
در بخشــهای پیراپزشــکی از هیــچ رادیولــوژی و یــا 

آزمایشــگاهی شــکایتی نداشــتیم.
برخــورد  و  بررســی  نحــوه  مــورد  در  دکترپناهــی 
بــا متخلفیــن گفــت:   ســازمان نظــام پزشــکی 
مــن بارهــا گفتــه ام و بــاز هــم مــی گویــم: مــا 
ســعی داریــم بــا حفــظ حقــوق بیمــاران کــه وظیفــه 
اصلــی و خواســت قلبــی هــر پزشــک اســت مقــام و 
منزلــت، وجهــه و حیثیــت اعضــای جامعه پزشــکی 
نیــز خدشــه دار نشــود بنــده از بیمــاران محتــرم 
ــا پزشــکان نکننــد و  ــول ب خواهشــمندم صحبــت پ
ــد.  ــت را بنماین ــت دق ــکان نهای ــکایت از پزش در ش
وشــکایات در ســتادی کــه هــر دو هفتــه یکبــار 
تشــکیل جلســه میدهــد بررســی و ســه مــاه محــل 
طبابــت تعطیــل مــی شــود واگــر حقیقــت نداشــته 

ــد .  ــی کن ــکایت م ــض ش ــک از مری ــد پزش باش
در پایــان از تمــام پزشــکانی کــه در ایــن شــش مــاه 
تعرفــه هــا و قانــون جدیــد را اجــرا نمــوده و تخلفــی 
انجــام نداده انــد نهایــت تشــکر و قدردانــی را دارم. 

مصاحبه با دكتر سعید پناهی
 رییس سازمان نظام پزشكی استان آذربایجان شرقی

شماره تلفنمراكز وكمیته ها

3374283 0413 )جلفا –  مرند – شبستر – اسدآبادی- چاراویماق - هشترود( وكمیته پاراكینیک
3355579 0413  )اهر – هریس – ورزقان- ملکان – بناب – عجب شیر ( وكمیته دارو وتجهیزات پزشکی

3356303 0413 )مراغه -كلینیك شیخ الرئیس وكلینیکهای اقماری( وكمیته مدیریت اطاعات واطاع رسانی
3356303 0413  )آذرشهر - بستان آباد – سراب – اسکو-  میانه -كلیبر(  وكمیته سیاستگذاری وبرنامه ریزی

3356303  0413 ) مراكزآموزشی درمانی سینا ، رازی وشهدا ( و  كمیته نظارت وبازرسی
3356303 0413 )مراكزآموزشی درمانی كودكان ، نیکوكاری ، علوی ، الزهرا  (  وكمیته بیمه ومنابع 

3356303 0413)مراكزآموزشی درمانی امام رضا ،شهیدمدنی ،طالقانی( وكمیته بیمه ومنابع

تلفن های رابطین مراكز وكمیته های ستاد اجرایی دانشگاه در برنامه تحول نظام سالمت

در راستای اجرای 
طرح تحول نظام 

سامت در كشور با 
جناب آقای دكتر سعید 

پناهی رییس سازمان 
نظام پزشکی استان 

گفتگو كرده ایم تا 
نظرات ایشان را در 

مورد روند اجرای این 
طرح جویا شویم .  
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با سالم وتشکر از اینکه وقت خودرا در اختیار ما قرار دادید لطفا بفرمائید عمده فعالیت معاونت آموزشی طی سال 93 چه چیزی بوده است؟
 باتوجه به اینکه تاسیس رشته و گروه های جدید از اهداف و اولویت های این معاونت است در سال گذشته به لطف خدا توانستیم در مقاطع ذیل اقدام به تاسیس رشته و گروه های آموزشی جدید نماییم: 

كارشناسی ارشد: چهار رشته  ) اقتصاد بهداشت، مشاوره در 
مامایی، مهندسی پزشکی و  تاریخ علوم پزشکی(

 فوق تخصص: سه رشته ) مراقبتهای ویژه پزشکی، 
اعصاب کودکان و ریه کودکان(    

فوق تخصصی جراحی پاستیک، جراحی عروق و مراقبت های 
ویژه

كارشناسی ارشد : 10 رشته ) MRI – گردش خون – 

انفورماتیک پزشکی – شیمی دارویی – آمارزیستی – مدیریت 
پسماند- بهداشت محیط و آلودگی هوا – ارزیابی فناوری سامت 

– CT scan- مدیریت سامت ایمنی و محیط زیست(
PhD : 6 رشته )– علوم اعصاب – بیولوژی تولید مثل- 

نانوفناوری پزشکی-––بهداشت محیط – مدیریت اطاع رسانی 
پزشکی – کتابداری و اطاع رسانی پزشکی( 

فلوشیپ : سه رشته ) اکو کاردیو گرافی – الکتروفیزیولوژی 

بالینی قلب – کنترل عفونتهای بیمارستانی(
فوق تخصص: چهار رشته) عفونی کودکان – قلب کودکان – 

گوارش کودکان – انکولوژی کودکان(
گروه : )مهندسی پزشکی ( 

تخصصی : )رادیو تراپی(

 گفتگو با دكتراصالن آبادی معاون آموزشی دانشگاه

دكتر سعید 
اصان آبادی : 

معاونت آموزشی 
درسال 93 اقدام 

به تاسیس 37 
رشته وگروه 

آموزشی جدید 
در دانشگاه 

علوم پزشکی 
تبریز نمود

تشکیل جلسات هیئت ممیزه
تعداد اعضاء هیئت علمی 

ارتقاء یافته
مرتبه ردیف

22 دانشیاری  به استادی 1

25 استادیاری به دانشیاری 2

1 مربی 3

تشکیل جلسات  مصاحبه  فراخوان جذب هیئت علمی
تعداد افراد مصاحبه شده تاریخ جلسات ردیف

49 93/3 1

37 93/10

تشکیل جلسات  ماده یک فرهنگی
تعداد پرونده بررسی شده تعداد جلسات

41 5

تشکیل جلسه كمیسیون تخصصی گروه معارف وعلوم اسامی
تعداد پرونده بررسی شده تعداد جلسات

4 1

لطفا بفرمایید معاونت آموزشی در زمینه برگزاری آزمون های مختلف چه اقدامی داشته است؟
 یکی از تکالیف معاونت آموزشی برگزاری آزمون های گونانون در مقاطع و سطوح مختلف است كه در این راستا هشت آزمون به ترتیب زیر برگزار شده است:

 آزمون علوم پایه و پیش کارورزی پزشکی دانشگاههای شمال غرب) تمام مراحل آزمون(	 
 آزمون پذیرش دستیار پزشکی در اردیبهشت ماه سال 1393	 
 آزمون پذیرش فلوشیپ ) تمام مراحل آزمون( در اردیبهشت ماه	 
 آزمون پذیرش دستیار دندانپزشکی	 

 آزمون گواهینامه و ارتقاء دستیاران پزشکی ) تمام مراحل آزمون( در تیرماه	 
 آزمون ارتقاء دستیاران دندانپزشکی در تیرماه	 
 آزمون زبان در دو نوبت مرداد و شهریو ماه	 
 	)PhD( آزمون پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی 

لطفا در خصوص کسب رتبه های برتر توسط دانشجویان دستیاری در آزمون بورد تخصصی دانشگاه علوم پزشکی تبریز توضیح بفرمایید.
بــا کمــک خــدای متعــال و تــاش اســاتید و دانشــجویان محتــرم دانشــگاه مــا موفــق بــه اخــذ رتبــه هــای برتــر بســیار خوبــی در آزمــون بــورد تخصصــی شــده اند از جملــه: - رتبــه اول رشــته جراحــی مغــز و 
اعصــاب  -رتبــه اول رشــته پزشــکی اجتماعــی - رتبــه  چهــارم و هفتــم کــودکان   -رتبــه ششــم بیماریهــای اعصــاب - رتبــه چهــارم رشــته پاتولــوژی  - رتبــه هفتــم بیماریهــای داخلــی - رتبــه اول بــورد فــوق 

تخصــص غــدد- رتبــه پنجــم توانبخشــی - رتبــه پنجــم رشــته پوســت - رتبــه پنجــم بیهوشــی -رتبــه ششــم رادیولــوژی - رتبــه هشــتم فــوق تخصــص ریــه - رتبــه نهــم نفرولــوژی 

لطفا بفرمائید معاونت آموزشی دانشگاه در رابطه با جذب و ارتقای اعضای هیات علمی چه اقداماتی انجام داده است؟
حوزه معاونت آموزشی دانشگاه در این زمینه اقداماتی بدین شرح انجام داده است: 
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بفرمائیــد درســال گذشــته  لطفــا 
ــه  ــجوی نمون ــا دانش ــا آی ــگاه م دانش

کشــوری داشــت؟
بلــه،  خوشــبختانه دانشــجویان مــا ســه عنــوان از 
ــه خــود اختصــاص  ــه کشــوری را ب دانشــجویان نمون
دادنــد کــه ایــن افــراد آقــای ناصــر رزم آرایــی در رشــته 
داروســازی ومقطــع PhD   - آقــای احمــد بهروزیــان 
آقــای  و  ارتودنســی و مقطــع دســتیاری  در رشــته 
محمــد ســعادتی شــهرک در رشــته مدیریــت خدمــات 
بهداشــتی و درمانــی در مقطــع کارشناســی ارشــد 
ــه  ــجوی نمون ــوان دانش ــدند عن ــق ش ــه موف ــد ک بودن

ــد. ــاص دهن ــود اختص ــه خ ــوری را ب کش

بــه عنــوان آخریــن ســوال در خصوص 
برگــزاری آزمــون هــای کشــوری و 
ثبــت نــام پذیرفته شــدگان  آنهــا 

ــد؟ ــی بفرمایی توضیحات
آزمــون هــای کشــوری کــه در معاونــت آموزشــی 
دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز بعنــوان دانشــگاه تیــپ 
یــک و یکــی از دانشــگاه هــای مــادر در کشــور برگــزار 
شــده بــا حجــم وســیع انجــام شــد و بحمدالــه شــاهد 

برگــزاری موفــق آنهــا بودیــم از جملــه:
ــد در 	  ــی ارش ــجوی کارشناس ــرش دانش ــون پذی آزم

ــب در دو روز  ــر داوطل ــدود 4631نف ــا ح ــاه ب ــرداد م خ
آزمــون پذیــرش دســتیار تخصصــی دندانپزشــکی 	 

و آزمــون جایابــی خــارج از کشــور بــا 350 نفــر 
ــاه ــب در تیرم داوطل

هــای 	  رشــته  دســتیاران  گواهینامــه  آزمــون 
ــز  ــکی تبری ــوم پزش ــگاههای عل ــی دانش تخصص
– ارومیــه و اردبیــل )طراحــی تکثیــر ســواالت – 

نتایــج( در تیرمــاه اصــاح و اعــام 
ــی تخصصــی 	  ــرش دوره تکمیل برگــزاری آزمــون پذی

آســکی(  و  کتبــی  اردیبهشــت)  در  )فلوشــیپ( 
)طراحــی و تکثیــر ســواالت – اصــاح و اعــام نتایــج(

ــای 	  ــته ه ــی رش ــتیار تخصص ــرش دس ــون پذی آزم
ــب  ــر داوطل ــا 876نف ــاه ب ــت م ــکی دراردیبهش پزش

ثبــت نــام داوطلبــان آزمــون بــورد فــوق تخصصــی 	 
در تیرمــاه 

ـــی در 	  ـــورد تخصص ـــون ب ـــان آزم ـــام داوطلب ـــت ن ثب
ـــاه  تیرم

آزمــون علــوم پایــه 430 نفــر و آزمــون پــره انترنــی 	 
185نفــر در شــهریور مــاه 

رشته داروسازی واحد بین المللی ارس : 18 نفر	 
رشته دندانپزشکی واحد بین المللی ارس : 55 نفر 	 

درپایان اگر مطلبی است بفرمائید:
در پایــان الزم می دانــم از حمایــت هــا و رهنمودهــای 
ریاســت محتــرم دانشــگاه و نیــز همــکاری و همدلــی 
ــی  ــت آموزش ــوزه معاون ــکاران ح ــران و هم ــه مدی کلی
دانشــگاه در راســتای انجــام دقیــق و صحیــح وظایــف 
و ســعی در مســتولی قوانیــن در کلیــه فعالیــت هــای 

ایــن معاونــت تقدیــر و تشــکر نمایــم.  

لیست ارتقای مرتبه اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
)طبق اعالم مدیریت تحصیالت تکمیلی(

ارتقاء یافته
 به مرتبه ی

نام خانوادگی و نام

استاد دکتر اخی محمدتقی
دانشیار دکتر آذری یداله
استاد دکتر استاد رحیمی علیرضا

دانشیار دکتر اصغری محمد

استاد دکتر اصان آبادی ناصر

دانشیار دکتر اعتراف اسکویی طاهره
دانشیار دکتر اعتمادی جال
استاد دکتر افهمی محمدرضا
استاد دکتر آیرملو هرمز

دانشیار دکتر با بالو زهره
استاد دکتر ببری شیرین
استاد دکتر بهرام پور گرگری قاسم

دانشیار دکتر پیری زکیه
دانشیار دکتر جاوید صفا       
دانشیار دکتر جعفری روحی امیر حسین
استاد دکتر جلوه گری  میترا 

دانشیار دکتر جنتی علی
استاد دکتر حبیبی اصل بهلول

دانشیار دکتر حسنخانی هادی
دانشیار دکتر حسنی آلکا           
استاد دکتر حسین زاده حمزه

دانشیار دکتر خبازی علیرضا
استاد دکتر خدائیانی عفت

دانشیار دکتر دهقانزاده رضا
استاد دکتر دیانت ایمان
استاد دکتر ذاکر میانی پروین

دانشیار دکتر رضامند عظیم

ارتقاء یافته 
به مرتبه ی

نام خانوادگی و نام

استاد دکتر روشنگرزینه لیا
دانشیار دکتر ریخته گرغیاثی صمد
استاد دکتر سکوتی اسکوئی محسن
استاد دکتر سیدحجازی مهین

دانشیار دکتر شقاقی عبدالرضا
دانشیار دکتر شکاری خانیانی محمود
استاد دکتر شکری  جواد 
استاد دکتر شیرمحمدی عدیله
استاد دکتر شیوا سیامک

دانشیار دکتر صفا جاوید
استاد دکتر طالبی مهناز

دانشیار دکتر عبدی نیا بابک
دانشیار دکتر عاء علیرضا
دانشیار دکتر علمی اصغر
استادیار دکتر علیانسب میر ضیاء الدین

دانشیار دکتر علیزاده محمد
استاد دکتر عیدی محمود

دانشیار دکتر غفاری باویل علیا شمسی
استاد دکتر فرج الهی علیرضا
استاد دکتر کاظمی راشد فهیمه
استاد دکتر مبصری  مجید 

دانشیار دکتر مصطفائی علی
دانشیار دکتر منجم زاده فرناز
استاد دکتر نجفی مسلم 

دانشیار دکتر نظری جلیل
دانشیار دکتر همیشه کار حامد
استاد دکتر ورشوچی فرد مجتبی

كــه حاصــل  را  ایــن عزیــزان  رتبــه علمــی همــه ی  ارتقــاء 
تالش هــا و فعالیت هــای علمــی اســت تبریــک عــرض نمــوده 
كنــار  در  را  ایشــان  علمی آموزشــی  خدمــات  اســتمرار  و 
توفیــق روزافــزون و كســب افتخــارات بیشــتر آرزومندیــم.
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دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی و درمانی تبریز

 مركز آموزشی و درمانی اسدآبادی تبریز  

جنــاب آقــای دكتــر ســلطانی – رئیــس كلینیــک توانبخشــی 
مركــز :

کلنیــک توانبخشــی بخــش فیزیوتراپــی بیمارســتان اســدآبادی کــه 
از اول تیرمــاه بــه حالــت نیمــه تعطیــل درآمــده بــود از اول دیمــاه بــا 
تغییــر مدیریــت مجــددا" شــروع بــه فعالیــت نمــوده اســت. ظرفیــت 
پذیــرش بیمــار از اول تیرمــاه تــا اواخــر آذر در دو شــیفت قبــل و 
ــه 60- ــاه روزان ــه از اول دیم ــوده ک ــار ب ــر 20-15  بیم ــد از ظه بع

ــل  ــش حداق ــد بخ ــز درآم ــع آن نی ــه تب ــد و ب ــرش ش ــار پذی 50 بیم
ــه از  ــن منطق ــه در ای ــه اینک ــه ب ــا توج ــت. ب ــاء یاف ــر ارتق ــه 3 براب ب
ــت و  ــگاه اس ــتان دانش ــا بیمارس ــدآبادی تنه ــتان اس ــز، بیمارس تبری
ــع شــدن برخــی  ــدگان باالســت درصــورت مرتف ــه کنن ــداد مراجع تع
محدودیتهــا کــه درزیــر اشــاره مــی شــود ، ایــن بخــش روزانــه 

ــد: ــات نمای ــه خدم ــد ارائ ــی توان ــار م ــه 80 بیم ــل ب حداق
1-کمبــود نیــروی انســانی :ایــن بخــش فاقــد درمانگــر فیزیوتــراپ ، 
منشــی تخصصــی و خدمتــکار مــی باشــد و درحــال حاضــر فقــط بــا 
کمــک یــک کادرغیــر درمانــی اعضــا هئیــت علمــی و دانشــجویان 
ــم و  ــی خان ــل 2کادر فیزیوتراپ ــش حداق ــن بخ ــود . ای ــی ش اداره م

1کادر فیزیوتراپــی آقــا منشــی و خدمتــکار نیــاز دارد .
مــورد  دســتگاههای  اکثــر   : درمانــی  تجهیــزات  2-کمبــود 
ــد ،  ــن بخــش طــول عمــری حداقــل 20ســاله دارن اســتفاده در ای
ــر  ــرف دیگ ــد . از ط ــی دارن ــی پایین ــا کارآئ ــتند و ی ــره نیس ــا کالیب ی
بســیاری از مدالیتــه هــای جدیــد ماننــد دیاترمــی –میکروویــو –لیــزر 
–ترکــش –بیوفیدیــک در ایــن بخــش وجــود نــدارد و در نتیجــه 
درمــان بســیاری از اختــاالت بــا مشــکل مواجــه مــی شــود .امیــد 

ــل  ــه دلی ــر ب ــوق الذک ــای ف ــت ه ــع شــدن محدودی ــا مرتف ــت ب اس
ــن  ــی ای ــکده توانبخش ــی دانش ــت علم ــا هئی ــری از اعض ــره گی به
بخــش بتوانــد رســالت خــود در زمینــه بیمــاران را بــه نحــو احســن 
ــی  ــی و کاردرمان ــار درمان انجــام دهــد . بعــاوه بخــش هــای گفت
ــد. ــروع کرده  ان ــود را ش ــدد خ ــت مج ــاه فعالی ــفند م ــز از اول اس نی

جنــاب اقــای دكتــر ناصــر پــور علــی بهــزاد - رئیــس 
مركــز: آزمایشــگاه 

ــه  ــار داشــتن پرســنل باتجرب ــا در اختی آزمایشــگاه مرکــز اســدآبادی ب
اعــم از دکتــرای علــوم آزمایشــگاهی , کارشــناس و کاردان آزمایشــگاه 
ــیمی  ــوژی وبیوش ــون, ایمونول ــوژی , هورم ــهای هماتول ــامل بخش ش
شناســی  ســرولوژی,انگل   , شناســی  ,میکــروب  ادرار  و  خــون 
ــاده  ــاد (آم ــن ازدواج )تاالســمی و عــدم اعتی ,آزمایشــات مشــاوره حی

ــد. ــی باش ــرم م ــن محت ــه مراجعی ــگاهی ب ــات آزمایش ــه خدم ارائ
ــه  ــوده ک ــر درروز ب ــرش آزمایشــگاه در حــدود 140 نف ــن  پذی میانگی
اخیــرا ایــن تعــداد بــه 185نفــر افزایــش یافتــه اســت .در ایــن واحــد  
نزدیــک بــه 80 نــوع تســت مختلــف پذیــرش و جــواب دهــی میگردد 
بــا حمایــت و مســاعدت مدیریــت جدیــد مرکــز در جهــت بکارانــدازی 
فرســودگی  از  ناشــی  وقفــه  موجــود  دســتکاههای  ســرویس  و 
ــزور و ســل کانترآزمایشــگاه در اواخرســال 93  دســتگاههای اتوآنالی
رفــع گردیــده و بــا تــاش در جهــت تامین و خریــداری دســتگاههای 
ــک  ــده نزدی ــانی الزم در آین ــروی انس ــن نی ــرفته و تامی ــد و پیش جدی
ارائــه خدمــات آزمایشــگاهی بــه لحــاظ کمــی و کیفــی قابــل 

ــود . ــترش خواهــد ب گس

ــزی و  ــه ری ــئول برنام ــه گلگون–مس ــم معصوم ــركار خان س
ــک: ــی كلینی هماهنگ

ــی  ــی و درمان ــز آموزش ــی مرک ــوق تخصص ــی و ف ــک تخصص کلنی
ــاغل از  ــکاران ش ــت و هم ــتکار مدیری ــت و پش ــا فعالی ــدآبادی ب اس
ــن  ــه در ای ــته بطوریک ــمگیری داش ــعه چش ــال 93 توس ــتان س زمس
ــاه حــدودا" 30نفرپزشــک متخصــص و فــوق تخصــص  مــدت کوت
ــوارش  ــدد –گ ــص غ ــوق تخص ــه ف ــف از جمل ــای مختل ــته ه در رش
و کبد-کلیــه فشــارخون –جراحــی پاســتیک -تخصــص هــای 
مختلــف چشــم –زنــان – طــب پیشــگیری و پزشــکی اجتماعــی 
ــوش و  ــی –گ ــی داخل ــی – عفون ــب فیزیک ــدی –ط ــودکان –ارتوپ 0ک
ــروق  ــب و ع ــاب و روان –قل ــاب و اعص ــز و اعص ــی – مغ ــق وبین حل

ــه  ــت ک ــر اس ــده و در نظ ــز ش ــذب مرک ــی و... ج ــی عموم جراح
کلنیــک تخصصــی و فــوق تخصصــی در ســه شــیفت ) صبــح ، ظهر 
و عصــر (بــه صــورت  کامــا" فعــال آمــاده ارائه خدمــات بــه مراجعین 
گــردد. در نتیجــه تعــداد مراجعیــن آن در ایــن مــدت نســبت بــه مــدت 
مشــابه ســال گذشــته حــدود 40% افزایــش داشــته اســت. درمانــگاه 
طــب پیشــگیری و پزشــکی اجتماعــی همــه روزه صبح هــا و بعــد از 
ظهرهــا دایــر و بــه صــورت فعــال ارائــه خدمــات مــی نمایــد بخــش 
توانبخشــی – کاردرمانــی – گفتــار درمانــی کــه غیرفعــال بــود احیــا و 
ــه  ــن ارائ ــه مراجعی ــا ب ــد از ظهره ــا و بع ــه روزه صبحه ــه هم در هفت
خدمــات مــی نماینــد. بخــش رادیولــوژی کــه غیرفعــال بــوده فعــال 
ــات  ــز خدم ــن عزی ــه مراجعی ــح ب ــده و همــه روز در شــیفت صب گردی
ــل  ــه عم ــن ب ــه از مراجعی ــنجی ک ــت س ــد. در رضای ــی کن ــه م ارائ
ــته  اند . ــز داش ــات مرک ــت از خدم ــراز رضای ــادی اب ــد زی ــده درص آم

  وضعیت ارایه خدمات و برنامه های آتی واحدها به بیان مسئولین مربوطه :

ــیعی از خدمــات ســامت در منطقــه پرجمعیــت و محــروم و تقریبــا" دور از ســایر مراکــز دانشــگاهی در خیابــان بهار-جنــب  مرکــز آموزشــی درمانــی اســدآبادی بــه عنــوان مرکــز ارایــه کننــده طیــف وس
ــه  ــردم منطق ــای م ــر نیازه ــه بهت ــش هرچ ــرای پوش ــر ب ــای اخی ــترده ای را در ماهه ــاش گس ــرپایی  ت ــات  س ــه  خدم ــزوم  ارای ــت  و ل ــا  درک  اهمی ــز ب ــت  مرک ــت. مدیری ــده  اس ــع ش ــاورزی واق ــتان کش هنرس
آغــاز نمــوده اســت کــه دســتاوردهای آن افزایــش 35درصــدی خدمــت گیرنــدگان از مرکــز شــده اســت. مســئولین مرکــز تــاش دارنــد پوشــش خدمــات را از 20000مراجعــه کننــده در مــاه بــه حــدود 
ــد: ــر گــزارش مــی گردن ــه شــرح زی ــه انجــام شــده ب ــن راســتا برخــی از اقدامــات اولی ــد در ای ــا دهن ــه ارتق ــول و شــاخصی در منطق ــل قب ــه حــد قاب ــی رســانده و کیفیــت خدمــات را ب ــر در ماههــای آت 50000 نف

1-بــه منظــور کاهــش زمــان انتظــار بــرای پذیــرش و ویزیــت تعــداد 
باجــه هــای پذیــرش و صنــدوق به میــزان 50درصــد و تعداد پزشــکان 
عمومــی درمانــگاه بــه میــزان صــد در صــد افزایــش یافتنــد و پذیــرش 
نوبــت دهــی بــه بیمــاران در تمــام ســاعات شــبانه روز اجرایــی گردیــد .

2-بــه تعــداد پزشــکان متخصــص وفــوق تخصــص )اعضــای 
هئیــت علمــی و درمانــی ( حــدود 30نفــر افــزوده شــد .

3-کلینیــک توانبخشــی و آزمایشــگاه مرکــز از حالــت رکــود و نیمــه 
تعطیــل تبدیــل بــه مراکــز کامــا" فعــال در ارایــه خدمــات گردیدنــد .

4-همکاریهــای گســترده ای بــا مرکــز بهداشــت شهرســتان تبریــز 
ــاعات  ــواده در س ــک خان ــای پزش ــه ه ــش برنام ــز پوش ــاز و مرک آغ
عصــر ،شــب و دیگــر مــوارد نبــود پزشــک خانــواده در مناطــق 

ــد . ــده دار گردی ــتان را عه ــتایی شهرس روس

5-مرکــز فرآینــد بســیار مهم و حیاتی ارجاع را تســهیل و عینیت بخشــید 
بطــوری کــه بیمــاران نیازمنــد بــا بهره گیــری از خــط تلفــن اختصاصی به 
شــماره 32801777 مــی تواننــد اقــدام بــه پذیــرش و اخــذ نوبــت نمــوده و 
در هنــگام مراجعــه بــا کمتریــن معطلی خدمــات خــود را دریافــت نمایند .

ــا  6- دســتگاههای آزمایشــگاه تشــخیصی طبــی مرکــز جایگزیــن ی
تعمیــر اساســی شــده و کارکــرد آنهــا بــه حــد قابــل قبولــی ارتقــا یافت  .

مركز در راستای ارتقای كمی و كیفی خدمات در سال 94 برنامه های زیر را در دست اجرا دارد:
الف( راه اندازی  مجدد واحد رادیولوژی مرکز 

ب( راه اندازی مجدد واحد دندانپزشکی مرکز 

ــی کلینیــک تخصصــی مرکــز در ســه  پ( گســترش فعالیتهــای پل
شــیفت )صبح،ظهــر و عصــر (بــه طــوری کــه دسترســی شــهروندان 

در تمامــی ســاعات روز تســهیل گــردد.

ــا  ــگیری و ارتق ــع پیش ــک جام ــدازی کلینی ــرای راه ان ــاش ب ت( ت
ــواده  ــامت خان س

ث( تاش برای راه اندازی کلینیک تکامل کودکان 

ح( تاش برای راه اندازی کلینیک دیابت مرکز

ــرای اجــرای برنامــه هــای آموزشــی جامعــه در  خ( برنامــه ریــزی ب
ــهروندان  ــاران و ش ــرای بیم ــک ب ــزرگ و کوچ ــای ب ــب گروهه قال

ــد. ــه من عاق
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روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان بناب  گزارش داد
مراسم بزرگداشت میالد باسعادت حضرت 

فاطمه زهرا )س( وتجلیل از بانوان شاغل 
شبکه بهداشت ودرمان بناب

ــی  ــبکه، طـ ــتی شـ ــاق سرپرسـ ــل اتـ ــات در محـ ــزاری جلسـ ــال برگـ بدنبـ
ـــت  ـــت والدت دخ ـــور گرامیداش ـــه منظ ـــه 1394/1/23 ب ـــمی در مورخ مراس
نبـــی مکـــرم اســـام )ص( روز مـــادر وهفتـــه زن ووالدت حضـــرت امـــام 
ــا  ــبکه بـ ــوان شـ ــور بانـ ــده امـ ــئولین ونماینـ ــی از مسـ ــی )ره( جمعـ خمینـ
ـــز بهداشـــت  ـــوان شـــاغل ســـتاد شـــبکه ومرک حضـــور در محـــل هـــای کار بان
ومراکـــز بهداشـــتی ودرمانـــی شـــهری وبیمارســـتانهای امـــام خمینـــی 
ـــد  ـــر حمی ـــای دکت ـــد.  آق ـــل گردی ـــان تجلی ـــاب از آن ـــتان بن ـــهداء شهرس وش
رضاعزیـــز الهـــی سرپرســـت شـــبکه بهداشـــت ودرمـــان بنـــاب بـــا ایـــراد 
ـــد  ـــار نمودن ـــن )ع( اظه ـــیره معصومی ـــری از س ـــد برالگوگی ـــا تاکی ـــی وب بیانات
کـــه همـــکاران بایســـتی شـــاد زیســـتن رادر زندگـــی ومحـــل کار فـــراروی 
ـــه  ـــرم نگ ـــواده را گ ـــون خان ـــت کان ـــر ومحب ـــا مه ـــواره ب ـــرار داده و هم ـــود ق خ
ـــات  ـــوده و توفیق ـــاش نم ـــدان ت ـــی فرزن ـــت  منطق ـــتای تربی ـــد ودر راس دارن
روز افـــزون آنـــان را خواســـتار شـــدند وضمـــن پخـــش شـــیرینی واحادیـــث 
ــا  ــا بـ ــد از واحدهـ ــای بازدیـ ــرا )س( در اثنـ ــه زهـ ــرت فاطمـ ــورد حضـ درمـ
ـــان  ـــبکه از ایش ـــن ش ـــه ای ـــان نمون ـــر از زن ـــه 9نف ـــه ب ـــای هدی ـــاء کارته اعط

تجلیـــل و قدردانـــی گردیـــد.

 دکترصومی در جلسه شورای برنامه ریزی فرمانداری:
با راه اندازی پژوهشگاه در حال احداث ربع رشیدی، زمینه فعالیت 

300پژوهشگر و محقق فراهم خواهد شد

ـــورای  ـــه ش ـــی در جلس ـــر صوم ـــز، دکت ـــداری تبری ـــل از فرمان ـــه نق ـــز ب ـــکی تبری ـــوم پزش ـــگاه عل ـــی دانش ـــط عموم ـــزارش رواب ـــه گ  ب
ـــه  ـــد ک ـــی باش ـــداث م ـــال اح ـــه در ح ـــی وقف ـــای ب ـــاش ه ـــس از ت ـــیدی پ ـــع رش ـــگاه رب ـــت: پژوهش ـــداری گف ـــزی فرمان ـــه ری برنام
ـــا  ـــر صومـــی ب ـــن مجموعـــه فراهـــم خواهـــد شـــد .  دکت ـــر از پژوهشـــگران در ای ـــه فعالیـــت حـــدود 300 نف ـــدازی، زمین ـــس از راه ان پ
ـــه  ـــاح تعرف ـــا اص ـــد دارد ب ـــوم قص ـــه ی س ـــت در مرحل ـــت : دول ـــا گف ـــدی یارانه ه ـــدف من ـــوم ه ـــه ی س ـــرای مرحل ـــه اج ـــاره ب اش
ـــای  ـــت ه ـــوص دریاف ـــکایتی در خص ـــه ش ـــچ گون ـــر هی ـــال حاض ـــد و در ح ـــذف نمای ـــی را ح ـــی غیرقانون ـــوع دریافت ـــر ن ـــه ه ـــا زمین ه
ـــد  ـــک درص ـــل ی ـــده ازمح ـــغ داده ش ـــوع مبال ـــه مجم ـــن ک ـــر ای ـــت وی باذک ـــده اس ـــام نش ـــکان انج ـــرف پزش ـــه از ط ـــی تعرف اضاف
ــذاری  ــا هدف گـ ــی بـ ــد ولـ ــامت می باشـ ــه سـ ــار عرصـ ــل اعتبـ ــد محـ ــدود ده درصـ ــا را حـ ــد یارانه هـ ــزوده، ده درصـ ارزش افـ
صحیـــح باعـــث شـــده اســـت کـــه همیـــن مبلـــغ بســـیاری از مشـــکات حـــوزه ی درمـــان را برطـــرف کـــرده اســـت و در حـــال 
ـــاد  ـــی ی ـــد. صوم ـــکل را ندارن ـــن مش ـــر ای ـــد دیگ ـــه بودن ـــک مواج ـــتقرار پزش ـــکل اس ـــا مش ـــه ب ـــا ک ـــتان ه ـــیاری از شهرس ـــر بس حاض
ـــر  ـــال حاض ـــی در ح ـــرد ول ـــدام ک ـــی اق ـــس هوای ـــوص اوژان ـــه در خص ـــود ک ـــتانی ب ـــن اس ـــرقی آخری ـــان ش ـــتان آذربایج ـــد: اس آور ش
ـــوزه  ـــانی در ح ـــت انس ـــظ کرام ـــه حف ـــاره ب ـــا اش ـــت.وی ب ـــه اس ـــرار گرفت ـــدول ق ـــدر ج ـــی درص ـــس هوای ـــرواز دراورژان ـــود 22 پ ـــا وج ب
ـــه  ـــد ک ـــی ش ـــام م ـــا انج ـــتان ه ـــاب در بیمارس ـــه حس ـــوص تصوی ـــورد در خص ـــوع برخ ـــن ن ـــرد: بدتری ـــان ک ـــر نش ـــان خاط ی درم
ـــز  ـــکی تبری ـــوم پزش ـــگاه عل ـــس دانش ـــت. رئی ـــده اس ـــل ش ـــز ح ـــکات نی ـــن مش ـــاز ای ـــورد نی ـــای  م ـــارت ه ـــا نظ ـــر ب ـــال حاض در ح
ـــرد  ـــوان ک ـــه عن ـــته و اینگون ـــی دانس ـــای دولت ـــتان ه ـــکات بیمارس ـــن مش ـــم تری ـــتی را از مه ـــی و بهداش ـــات رفاه ـــود امکان کمب
ـــه اهمیـــت  ـــا شـــاره ب ـــژه ای شـــده اســـت. وی ب ـــن موضـــوع توجـــه وی ـــه ای کـــه در حـــال حاضـــر در 35 بیمارســـتان دولتـــی اســـتان ب
ـــز گفـــت : بیشـــترین میـــزان ثبـــت شـــرکت هـــای دانـــش بنیـــان در دانشـــگاه  ـــوم پزشـــکی تبری تحقیـــق و فـــن آوری در دانشـــگاه عل

ـــت را دارد. ـــه ی اول ثب ـــور رتب ـــرب کش ـــما ل غ ـــطح ش ـــگاه در س ـــن دانش ـــت و ای ـــده اس ـــام ش ـــز انج ـــکی تبری ـــوم پزش عل

 1300000 نفر از جمعیت حاشیه نشین و شهرهای باالی 20هزار نفر استان تحت پوشش  برنامه پزشک خانواده  قرار گرفتن
بــا برگــزاری مناقصــه واگــذاری خدمــات بهداشــتی درمانــی در قالــب مجتمــع هــای ســامت در اســتان آذربایجــان شــرقی بــه شــرکت هــای ارائــه خدمــات بهداشــتی 
درمانــی، بالــغ بــر 1300000 نفــر از جمعیــت حاشــیه نشــین و شــهرهای بــاالی 20هــزار نفــر اســتان، تحــت پوشــش فعــال ارائــه خدمــات پزشــک خانــواده قــرار 
ــر اســتان تحــت  ــاالی 20هــزار نف ــر درشــهرهای ب ــر از جمعیــت حاشــیه نشــین و 770000 نف ــر  530000 نف ــغ ب ــه از واگــذاری بال ــن مرحل ــا اتمــام ای داده شــد. ب
ــه  ــت و در ادام ــوزه بهداش ــامت در ح ــام س ــول نظ ــرح تح ــتای ط ــه در راس ــن برنام ــرای ای ــدند. اج ــرار داده ش ــواده ق ــک خان ــات پزش ــه خدم ــال برنام ــش فع پوش
واگــذاری ارائــه خدمــات بهداشــتی درمانــی بــه حاشــیه نشــین هــا و شــهرهای بــاالی 20 هــزار نفــر اســتان در قالــب مجتمــع هــای ســامت بــوده و هــدف از آن 
ــه، عجبشــیر، ملــکان، جلفــا، اهــر، آذرشــهر، بنــاب، ســراب  ــد، میان ــز و شــهرهای مرن ــه مــردم حاشــیه نشــین کان شــهر تبری ــه خدمــات مطلوبتــر و فعالتــر ب ارائ
ــت  ــز بهداش ــن مرک ــده نوی ــامت ای ــای س ــع ه ــاد مجتم ــرح ایج ــز، ط ــکی تبری ــوم پزش ــگاه عل ــت دانش ــت بهداش ــی معاون ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــد. ب ــی باش م
ــن طــرح بتوانیــم خدمــات  ــا اجــرای ای ــد اســت ب ــوده کــه در ســطح اســتان اجــرا مــی شــود. امی ــی ب ــه خدمــات بهداشــتی درمان اســتان آذربایجــان شــرقی در ارائ
ــازیم.  ــع س ــود مرتف ــده ب ــل ش ــات تبدی ــه خدم ــزرگ در ارائ ــه ب ــک دغدغ ــه ی ــه ب ــتان ک ــر اس ــزار نف ــاالی 20 ه ــهرهای ب ــین و ش ــیه نش ــردم حاش ــه م ــامت را ب س



هدف از تاسیس دانشکده :
تربیــت نیــروی متخصــص مــورد نیــاز كشــور در مقاطــع كارشناســی ارشــد و PhD در زمینــه هــای علــوم نویــن پزشــکی،انجام پژوهشــهای بنیــادی و كاربــردی بــه منظــور خلــق 

دانــش و ثــروت و ارائــه خدمــات و مشــاوره هــای تخصصــی بــه ســازمانها و مراكــز دولتــی و خصوصــی.

ضرورت ها:
کادمیــك کــه پژوهــش هــای علــوم پایــه و علــوم بالینــی را همگــرا  ورود بــه حــوزه هــای جدیــد علــم و فنــاوری در دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز -احســاس نیــاز جــدی بــرای ایجــاد مرکزآموزشــی و پژوهشــی آ
ــوان  ــاوری ومهندســی بافــت بعن ــوم اعصــاب، زیســت فن ــاوری، عل ــل نانوفن ــد شــاخه ) multidisciplinaryا(ز قبی ــردی و چن ــروت برســاند.ضرورت ایجــاد رشــته هــای کارب ــق ث ــاوری و خل ــه فن نمــوده -و ب

.)) innovation cycle  ــاوری ــاده ســازی و پیشــبرد چرخــه فن ــرای پی الگوهــای کشــوری ب

تاریخچه:
از ســالهای پیــش ورود بــه عرصــه هــای نــو علــوم 
و فنــاوری در دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز 
مــورد توجــه مســئولین و مدیــران و اعضــا ی 
ــال  ــش س ــدود ش ــذا در ح ــود. ل ــی ب ــت علم هیئ
ــوص  ــی در خص ــدام عمل ــه اق ــته اولی ــش هس پی
راه انــدازی دانشــکده علــوم نویــن پزشــکی در 
ــائ  ــک اعض ــا کم ــگاه ب ــی دانش ــت آموزش معاون
هیئــت علمــی دانشــکده هــای مختلــف خصوصا 

دانشــکده هــای پزشــکی و داروســازی شــکل 
گرفــت و پــس از مطالعــات وســیع و جلســات 
منظــم از صاحبنظــران، اقــدام بــه اخــذ موافقــت 
اصولــی ایــن دانشــکده انجــام شــد. بــا توجــه 
ــای  ــدا نیروه ــکده، ابت ــیس دانش ــداف تاس ــه اه ب
ــوان علمــی الزم  متخصــص در دانشــگاه کــه از ت
ــاوری  ــت فن ــای زیس ــته ه ــدازی رش ــت راه ان جه
ــائی  ــد شناس ــی بودن ــکی مولکول ــکی و پزش پزش

رشــته  دو  ایــن  آموزشــی  گروههــای  و  شــدند 
تشــکیل گردیــد و پذیــرش دانشــجو در ایــن دو 
ــا عــزم  رشــته انجــام گرفــت. از تابســتان 1389 ب
ــن  ــگاه، ای ــه دانش ــات رئیس ــت وهی ــخ ریاس راس
دانشــکده بــا مدیریــت مســتقل شــروع بــه فعالیــت 
دانشــکده،  مدیریتــی  تیــم  تــاش  بــا  نمــود. 
ریاســت دانشــگاه، معاونیــن آموزشــی و تحقیقــات 
صمیمانــه  همــکاری  و  دانشــگاه  آوری  فــن  و 

ــکی و داروســازی، هفــت  ــکده هــای پزش دانش
ــت  ــامل: زیس ــکده ش ــن دانش ــی ای ــروه آموزش گ
فنــاوری پزشــکی، ریزفنــاوری پزشــکی، پزشــکی 
تولیــد  بیولــوژی  بافــت،  مهندســی  مولکولــی، 
پزشــکی  مهندســی  و  اعصــاب  علــوم  مثــل، 
ــید  ــب رس ــه تصوی ــگاه ب ــزه دانش ــات ممی در هی
ــترش و  ــورای گس ــه ش ــی ب ــب نهای ــرای تصوی وب
ارزیابــی آموزشــی وزرات بهداشــت ارســال گردیــد.

گروه های آموزشی و دانشجویان شاغل به تحصیل دانشکده
در حال حاضر دانشجویان در دوره های ذیل تحصیل می نمایند:

1- کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی زیست فن آوری پزشکی 
2-دکتری تخصصی پزشکی مولکولی 

3-کارشناسی ارشد نانو فناوری پزشکی
4- کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی

5- دکتری تخصصی علوم اعصاب مشغول به تحصیل می باشند.
گروه های زیر توسط وزارت بهداشت تصویب شده و در سال آتی دانشجو پذیرش خواهد شد.

1- دکتری تخصصی بیولوژی تولید مثل
2- دکتری تخصصی مهندسی بافت و علوم سلولی کاربردی

اهداف :
تربیت نیروی متخصص موردنیاز در مقاطع کارشناسی ارشد و PhD در زمینه فناوری های نوین پزشکی

انجام پژوهش های بنیادی و کاربردی در ارتباط با دانش و فناوریهای نوین پزشکی
فراهم آوردن امکانات و تسهیات الزم و ترغیب و تشویق محققین، اساتید و دانشجویان به منظور انجام پژوهش و مطالعه در زمینه علوم و فناوری های جدید پزشکی 

معرفی دانشكده علوم نوین پزشكی

1388تاریخ تأسیس:

150 متر مربعمساحت فضاهای آموزشی:

125 مترمربعمساحت فضاهای اداری و پشتیبانی:

600 مترمربعمساحت فضاهای آزمایشگاهی:

6 گروهتعداد گروههای آموزشی مصوب:

7 گروهتعداد گروههای آموزشی مصوب در هیئت ممیزه

75 نفرتعداد كل اعضاء هیئت علمی:

6 نفرتعداد اعضای هیئت علمی تمام وقت:

69 نفرتعداد اعضاء هیئت علمی وابسته

25 نفرتعداد كل كاركنان:

133 نفرتعداد كل دانشجویان:                                                                                                   

76 نفرتعداد دانشجویان مقطع كارشناسی ارشد:

:Ph.D 57 نفرتعداد دانشجویان مقطع
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فضاهای آموزشی:
تعداد 3 واحد کاس درسی

تعداد یک سایت رایانه
تعداد دو واحد دفتر گروههای آموزشی

IT تعداد یک واحد کتابخانه و
تعداد 3 واحد آزمایشگاه که شامل آزمایشگاه تخصصی 

شماره یک و دو و آزمایشگاه مهندسی بافت و سلولهای 
بنیادی

)IT(اتاق رایانه

كتابخانه

آزمایشگاه نانو

محیط كشت 

الکتروفورز

  گروه های آموزشی

-گروه زیست فن آوری پزشکی 
مدیرگروه: دکتر نصرت اله ضرغامی  /  تعداد اعضاء گروه  12 نفر

- گروه نانو فناوری پزشکی
مدیرگروه: دکتر سودابه داوران /  تعداد اعضاء گروه:  12 نفر

-گروه پزشکی مولکولی
مدیرگروه: دکتر سعید حجازی /  تعداد اعضاء گروه:  10 نفر

-گروه مهندسی پزشکی
مدیرگروه: دکتر راستا /  تعداد اعضاء گروه : 5 نفر

- گروه علوم اعصاب
مدیرگروه: دکتر فرهودی /  تعداد اعضاء گروه:  15 نفر

-گروه بیولوژی تولید مثل
مدیرگروه: دکتر نوری / تعداد اعضاء گروه : 10 نفر

-گروه مهندسی بافت و علوم سلولی كاربردی
مدیرگروه: دکتر سلیمانی راد  /  تعداد اعضاء گروه: 10 نفر

رسالت : 
مشــارکت در توســعه و بهبــود ســامت جامعــه و ارتقــاء موقعیــت علمــی دانشــکده علــوم 
نویــن پزشــکی درعرصــه هــای منطقــه ای-ملــی و بیــن المللــی از طریــق ایجــاد بســتر 
ــردی و  ــادی و کارب ــات بنی ــام تحقیق ــت انج ــن جه ــرای محققی ــب ب ــای مناس و فض

برقــراری ارتبــاط فعــال بــا سیاســتگذاران و متولیــان پژوهــش و فنــاوری کشــور

دورنما:
  مـا بـر آن هسـتیم تـا بـا توسـعه و ارتقـای امـر تحقیـق و نهادینـه سـاختن فراینـد 
پژوهشـهای کاربـردی بـه عنـوان یکـی ازدانشـکده هـای برتـر در سـطح ملـی و بیـن 
المللـی بـه شـمار آمـده و بـا اسـتفاده از فناوریهـای نویـن در تولیـد علـم و ثـروت در 

ارتقـای سـامت جامعـه باشـیم. خدمـت 

ارزش ها :
ارج نهادن به جایگاه واالی محقق و تحقیق و تکریم امر پژوهش	 
رعایت موازین شرعی و اصول اخاقی 	 

در پژوهش
سامت یک حق مسلم برای آحاد 	 

جامعه است

ارج نهادن به خاقیت و نو آوری	 
پاسخگو بودن	 
کار گروهی	 

برنامه راهبردی معاونت آموزشی
بررســی و پایــش برنامــه آموزشــی اعضــای گروههــای آموزشــی بــورددار در دانشــکده 

طبــق یرنامــه اعــام شــده  از طــرف گــروه
تهیه و تحویل آیین نامه آموزشی دوره تحصیات تکمیلی ورودیهای جدید

جملــه  دانشــجویان)از  تحصیلــی  ســنوات  خصــوص  در  کارشناســی  کار  انجــام 
)... و  مقالــه  مشــکات 

 Ph.D انجام کار کارشناسی روند دوره شش ماهه تکمیلی خارج از کشور دانشجویان
سروســـامان دادن بـــه اتـــاق دانشـــجویان تحصیـــات تکمیلـــی بـــا کمـــک معاونـــت 

محتـــرم اداری و مالـــی 
انجام  کار کارشناسی در خصوص رعایت  تمام وقتی اعضای هیئت علمی دانشکده

تشــکیل جلســه بــا معاونیــن آموزشــی گروههــا بــرای تهیــه study gide  بــا همــکاری 
دانشکده  EDO

تشکیل  شورای آموزشی و پژوهشی به صورت ماهانه از طرف ریاست دانشکده
برگــزاری امتحــان جامــع دانشــجویان طبــق آئیــن نامــه مربوطــه )نظــارت بــر اجــرای 

صحیــح آن ماننــد دعــوت از داوران بــا تجربــه و بــی طــرف خــارج از دانشــکده(
پیگیری جذب اعضای هیئت علمی برای گروههای نانوتکنولوژی و پزشکی مولکولی

 Ph.D پیگیری برای موافقت رشته بیولوژی تولید مثل در مقطع
بازبینی و تکمیل سایت فارسی و انگلیسی توسط واحد IT  دانشکده
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اولویتهای پیشنهادی آموزشی دانشکده علوم نوین پزشکی
پژوهشهای تولید داروهای جدید:  تولید پروتئینهای نوترکیب	 
روشهای هدفمند و نانومتریک انتقال مولکولهای تشخیصی و درمانگر	 
كاربرد بیوتکنولوژی مولکولی در سرطان	 
واكسنها:  واکسن های نسل جدید و آدجوانتهای جدید و پایدارکننده ها	 
 	personalized medicine :كاربرد نتایج مطالعات پزشکی ملکولی در بالین
توریسم پزشکی:  سلول درمانی و مهندسی، تمایز هدفمند و وترمیم بافت با روشهای نوین انتقال 	 

ملکولی از طریق بافتهای مهندسی شده
 	knock out تولید و شناسایی، طبقه بندی و كاربرد حیوانات آزمایشگاهی ترانس ژنیک و
كاربرد عملی بیوانفورماتیک به منظور طراحی بهینه ملکولها	 

شناسایی و حفاظت محیط زیست:  بهره وری پایدار از منابع طبیعی و ذخائر ژنتیکی، ایمنی زیستی	 
طراحی و كاربرد مدلهای آزمایشگاهی سلولی و حیوانی بمنظور مطالعات پایه و پری 	 

كلینیکال در بیماریهای نورودژنراتیو و سرطانها
تشخیص های مولکولی با استفاده از روش های نانوبیوتکنولوژی	 
تولید پروتئین های نوتركیب	 
استفاده از نانودلیوری سیستم ها دارورسانی	 
پروتئومیکس	 
ژنومیکس	 
 	Stem Cell Biotechnology

فعالیت های آموزشی سال های 1389-1393
تصویب تعداد 54 طرح پژوهشی	 
اعتبار پژوهشی حدود پنج میلیارد ریال از منابع داخل دانشگاه بابت طرحهای تحقیقاتی بصورت مستقل 	 

یا با مشارکت با سایر دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی تامین شده است.
تشکیل کارگروه    و کمیته های تخصصی برای اهداف راهبردی دانشکده از جمله سلول درمانی کاربردی با  	 

مشارکت مرکز تحقیقات سلولهای درمانی
برگزاری 10کارگاه آموزشی نظری و عملی با همکاری اساتید دانشگاه و 8 سخنرانی علمی برای 	 

دانش آموختگان خارج از کشور
همکاری با اداره روابط بین الملل دانشگاه در ایجاد دوره های تکمیلی برای دانشجویان خارج از 	 

کشور)عراق و آذربایجان(
تهیه و بهره برداری از 180 عنوان کتاب التین و 150 عنوان کتاب فارسی و حدود 1000 عنوان کتاب دیجیتال	 
تاسیس و بهره برداری از 4 فضای آزمایشگاهی برای تمام گروههای آموزشی جمعا به وسعت 600 متر مربع	 
تاسیس و بره برداری از یک سایت رایانه و کتابخانه دیجیتال	 

امضا تفاهم نامه و همکاری مشترک با:
مرکز تحقیقاتی علوم کاربردی دارویی  	 
مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی دارویی	 

مرکز تحقیقات سلولهای بنیادی	 
مرکز تحققات ریز فناوری دارویی	 

دانشگاه صنعتی سهند	 
دانشکده برق دانشگاه تبریز	 

دانشگاه حاجت تپه ترکیه	 

نیازهای حوزه آموزش
تخصیص فضاهای آزمایشگاهی ویژه جهت پژوهشها، پایان نامه ها و آموزشهای عملی دانشجویان 	 

دانشکده
فناوریهای نوین پزشکی	 
 	in silico گسترش فضاهای تکنیکی خاص برای اجرای آزمونهای آزمایشگاهی مجازی و

تخصیص اعتبار ویژه برای گسترش کتابخانه دیجیتال	 
 	on line تخصیص اعتبار ویژه برای برگزاری کارگاههای آموزشی
تسهیل اجرای دیدگاه راهبردی مرکز پرورش و کاربرد مدلهای حیوانی آزمایشگاهی	 
ارائه تسهیات اجرایی و اعتباری برای گسترش شرکتهای دانش بنیان	 

تعداد مقا الت به تفکیک گروههای آموزشی

256 گروه نانوتکنولوژی

106 گروه زیست فناوری پزشکی

31 گروه پزشکی مولکولی

160 گروه مهندسی بافت

لیست فعالیت ها:
تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه تخصصی سلولی و مولکولی	 
تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه بیوتکنولوژی پزشکی	 
تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه جنین شناسی بالینی، بیولوژی تولید مثل و سلولهای بنیادی جنینی	 
تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه کشت سلولی	 
تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه بیوانفورماتیک	 
تجهیز و راه اندازی اتاق دانشجویان برای خواهران و برادران بصورت مجزا با امکان دسترسی به اینترنت	 
برگزاری منظم  جلسات شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده و گروههای آموزشی	 
بکارگیری اعضای هیات علمی توانمند برای گروههای آموزشی از دانشکده های مختلف باهمکاری 	 

معاونت آموزشی دانشگاه
ایجاد ارتباط بین بخشی مناسب با دانشکده ها، پژوهشکده ها و مدیران دانشگاه	 
تشویق و ترغیب دانشجویان و اساتید برای تدوین طرحهای تحقیقاتی بر اساس اولویت های دانشگاه با 	 

همکاری معاونت محترم تحقیقات و فن آوری دانشگاه
ارزیابی تجهیزات و نیروی انسانی متخصص مورد نیاز برای هر گروه آموزشی	 
طراحی و ارسال چارت تشکیاتی اداری مالی و آموزشی دانشکده برای تصویب	 
اختصاص فضای فیزیکی مناسب برای گروههای آموزشی هفت گانه و تجهیز آنها	 
همکاری بین بخشی تنگاتنگ با مراکزپژوهشی سطح دانشگاه	 
همکاری نزدیک با مراکز درمانی برای ایجاد ارتباط علمی و منطقی علوم پایه و بالینی	 
ایجاد بستر مناسب برای بکارگیری هیات علمی و کارمندان آموزشی و اداری و مالی مستقل برای دانشکده	 

تعداد مقاالت دانشکده به تفکیک سال

2014 2013 2012

325 273 220
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برای اولین بار در شمالغرب کشور:
ــی  ــز متول ــی تبری ــهید مدن ــروق ش ــب و ع ــز قل مرك
آمــوزش دوره هــای فلوشــیپ اكوكاردیوگرافــی شــد
بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی بیمارســـتان شـــهید مدنـــی، دکتـــر 
ـــی فـــوق تخصـــص جراحـــی قلـــب و رئیـــس مرکـــز قلـــب  ناصرصفای
و عـــروق شـــهید مدنـــی تبریـــز بـــا اعـــام ایـــن خبـــر گفـــت: از ســـال 
94 آمـــوزش دوره  فلوشـــیپ اکوکاردیوگرافـــی از بیـــن متخصصیـــن 
قلـــب کـــه در آزمـــون هـــای فلوشـــیپی قبـــول شـــده انـــد، آغـــاز 
خواهـــد شـــد. وی مـــدت ایـــن دوره هـــا را 18 مـــاه اعـــام کـــرده 
کـــه در طـــی آن ســـه دوره اکـــوی ســـاده، اکـــو مـــری، اســـترس 
اکـــو و ســـایر روش هـــای پیشـــرفته اکوکاردیوگرافـــی توســـط 
اســـاتید برجســـته قلـــب و عـــروق مرکـــز شـــهید مدنـــی آمـــوزش 
ــن  ــرش ایـ ــی  پذیـ ــهید مدنـ ــز شـ ــود.رئیس مرکـ ــی شـ داده مـ
ـــر  ـــش  ت ـــزود: پی ـــرده اف ـــام ک ـــال اع ـــار در س ـــا را 2 ب دوره ه
ایـــن  آموزش هـــا صرفـــا در دانشـــگاه هـــای تهـــران برگـــزار 
ــی  ــهید مدنـ ــتان  شـ ــده بیمارسـ ــال آینـ ــه از سـ ــد کـ ــی شـ مـ
نیـــز متولـــی ایـــن امـــر خواهـــد بـــود. ایشـــان دکتـــر مهرنـــوش 
طوفـــان را  بـــه عنـــوان سرپرســـت و دکتـــر رضوانیـــه صالحـــی و 
ـــور  ـــای مذک ـــدرس دوره ه ـــوان م ـــه عن ـــاطع  را ب ـــین س ـــر حس دکت
معرفـــی کـــرد. شـــایان ذکـــر اســـت بیمارســـتان قلـــب و عـــروق 
ـــن مرکـــز درمـــان بیمـــاران  ـــر بزرگتری ـــز عـــاوه ب ـــی تبری شـــهید مدن
ـــوق  ـــوزش ف ـــت و آم ـــمالغرب کشـــور، در تربی ـــی در ش ـــی، عروق قلب
تخصصـــی جراحـــی و داخلـــی قلـــب بـــه عنـــوان یکـــی از قطـــب 

هـــای  آموزشـــی و تحقیقاتـــی کشـــور مطـــرح اســـت.

در راســتای تجهیــز بخــش ICU  کــودکان مرکــز آموزشــی درمانــی 
قلــب و عــروق شــهید مدنــی 

دو دســتگاه ونتیاتــور نــوزاد بــه ارزش دو میلیــاردو 
چهارصدهــزار ریــال خریــداری و بــه بخــش آی 
ســی یــو نــوزادان مركــز قلــب و عــروق شــهید 

ــد ــه ش ــی اضاف مدن
ــی،  ــب و عــروق شــهید مدن ــط عمومــی مرکــز قل ــه گــزارش رواب ب
ــی،   ــهید مدن ــب ش ــز قل ــر مرک ــروزی مدی ــی فی ــد عل ــر محم دکت
ارائــه خدمــات هــر چــه  را  فــوق  تجهیــزات  از خریــد  هــدف 
مطلوب تــر بــه نــوزادان جراحــی شــده قلبــی، عروقــی اعــام کــرد. 
ــهید  ــروق ش ــب و ع ــی قل ــی درمان ــز آموزش ــرد مرک ــد ک وی تاکی
ــه بیــش از 70   ــه ب ــا اســاتید مجــرب قلــب کــودکان ماهان ــی ب مدن
نــوزاد بیمــار قلبــی خدمــات جراحــی و آنژیوگرافــی ارائــه می نمایــد.

دکتــر فیــروزی اظهــار امیــدواری کــرد در آینــده ای نزدیــك عــاوه 
ــای  ــوع تخت ه ــه مجم ــز ب ــر نی ــت دیگ ــال دو تخ ــت فع ــر 7 تخ ب

ICU  کــودکان ایــن مرکــز اضافــه شــود. 

ــه  ــه مجموع ــی ب ــتگاه آنژیوگراف ــومین دس ورود س
ــز ــی تبری ــهید مدن ــتان ش ــب بیمارس ــت ل ك

بــه گــزارش روابــط عمومــی بیمارســتان شــهید مدنــی، دکتــر 
ــس  ــروق و رئی ــب و ع ــی قل ــص جراح ــوق تخص ــی ف ــر صفای ناص
ــت:  ــر گف ــن خب ــام ای ــا اع ــی ب ــهید مدن ــروق ش ــب و ع ــز قل مرک
ســامت  نظــام  تحــول  طــرح  برنامــه  اجــرای  راســتای  در 
ــب  ــه چرخــه درمــان بخــش کت ل ــی ب ســومین دســتگاه آنژیوگراف

بیمارســتان وارد شــد.
ایشــان کاهــش مــدت زمــان انتظــار و افزایــش پذیــرش بیمــاران 
ــوان  ــدام عن ــن اق ــای ای ــن مزای ــی را از مهمتری ــد آنژیوگراف نیازمن
کــرده افــزود: مرکــز فــوق تخصصــی قلــب و عــروق شــهید مدنــی 
ــد  ــاران نیازمن ــر از بیم ــش از 35 نف ــه بی ــه ب ــر روزان ــال حاض در ح
آنژیوگرافــی خدمــات تشــخیصی و درمانــی ارائــه مــی کنــد کــه بــا 
ــه یــك ســوم  ورود ایــن دســتگاه تعــداد پذیــرش شــده هــا بــه روزان
ــده ای  ــد در آین ــدوار ش ــز امی ــس مرک ــد یافت.رئی ــش خواه افزای
ــاهد  ــش ش ــن بخ ــر ای ــتگاه دیگ ــانی دو دس ــه روز رس ــا ب ــك ب نزدی
افزایــش هــر چــه بیشــتر خدمــات تشــخیصی و درمانــی و در 

ــیم. ــاران باش ــن و بیم ــدی مراجعی ــه رضایتمن نتیج

دو دسـتگاه اكوكاردیوگرافـی پیشـرفته بـه مجموعه 
بخـش اكـو بیمارسـتان قلـب شـهید مدنـی افـزوده 

شد 
بــا اعتبــاری بالــغ بــر دومیلیــارد وپانصــد میلیــون ریــال دو دســتگاه 
ــتان  ــو بیمارس ــش اک ــه بخ ــه مجموع ــرفته ب ــی پیش اکوکاردیوگراف
قلــب شــهید مدنــی افــزوده شــد.به گــزارش روابــط عمومــی 
بیمارســتان قلــب و عــروق شــهید مدنــی تبریــز، دکتــر محمدعلــی 
فیــروزی مدیربیمارســتان شــهید مدنــی بــا اعــام ایــن خبــر 
ــا پــروب اطفــال و  گفــت: دو دســتگاه اکوکاردیوگرافــی پیشــرفته ب
بزرگســاالن بــه ارزش بالــغ بــر دو میلیــارد و پانصــد میلیــون ریــال 
از هیئــت امنــای صرفــه جویــی ارزی خریــداری و بــه مجموعــه ی 
ــا اشــاره  بخــش اکــوی بیمارســتان اضافــه گردید.دکتــر فیــروزی ب
بــه فعالیــت یــازده دســتگاه اکوکاردیوگرافــی در بخــش اکــوی 
ــش  ــش از پی ــد بی ــز بتوان ــن مرک ــه ای ــد ک ــدوار ش ــتان، امی بیمارس
در راســتای ارائــه خدمــات درمانــی مطلوبتــر و جلــب رضایــت 
مراجعیــن گام بردارد.خاطــر نشــان مــی شــود مرکــز قلــب و عــروق 
ــب و  ــی قل ــن مرکــز درمان ــوان بزرگتری ــه عن ــز ب ــی تبری شــهید مدن
عــروق در شــمالغرب کشــور در کلیــه شــاخه هــای درمانــی قلــب و 

ــد. ــی نمای ــات م ــه خدم ــال ارائ ــال و اطف ــروق بزرگس ع

معرفی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تبریز 

نظــام پذیــرش و بررســی پیشــنهادها عبــارت از سیســتمی اســت کــه بــا ایجــاد فضــای مناســب و شــرایط الزم، امــکان مشــارکت و همــکاری 
تمامــی کارکنــان و حتــی مشــتریان ســازمان را در رونــد تصمیــم ســازی،تصمیم گیــری و حــل مســائل و مشــکات ســازمان فراهــم و زمینــه 
هــای الزم را جهــت پذیــرش ایــده هــا و بررســی پیشــنهادها و بهــره گیــری مناســب از ابتــکارات ،خاقیــت هــا و تــوان علمــی ،فنــی و تخصصــی 
کارکنــان بــه منظــور حــل مســائل و مشــکات ســازمان و پویائی،اصــاح و بهبــود فعالیــت هــای ســازمان بــه وجــود مــی آورد.  دانشــگاه علــوم 
پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی تبریــز بــا اعتقــاد بــه ضــرورت بهــره گیــری نظــام منــد از تواناییهــای فکــری و خاقیــت ســرمایه انســانی 
ــد: ــل را از ایجــاد نظــام مذکــور دنبــال مــی نمای ــه اســتقرار نظــام پیشــنهادها نمــوده و اهــداف ذی در اداره دانشــگاه ، از ســال 1382 اقــدام ب

عنایــت بــه کرامــت انســانی و ایجــاد زمینــه هــای الــزم بــرای توســعه تفکــر و تعقــل کارکنــان بــه منظــور ایجــاد بســتر مناســب جهــت . 1
ــود مســتمر در اســتانداردهای کاری. ــه آن هــا در حــل مشــکات و ایجــاد بهب مشــارکت کلی

 افزایش حس وفاداری سازمانی در کارکنان و همسو نمودن اهداف فرد و سازمان از طریق فراهم نمودن منافع مشترک مادی و معنوی.. 2
تقویت حس مسئولیت، اعتماد به نفس، ایجاد انگیزه و رشد خاقیت و نوآوری کارکنان.. 3

آدرس سایت نظام پیشنهادات:
http://suggest.tbzmed.ac.ir/Login.aspx 

» فبشر عبادالذین یستمعون القول فیتبعون احسنه«
ای پیامرب بشارت ده بندگانی را كه گفتارهای مختلف را می شنوند و از بهرتین آنها تبعیت می كنند .                                                   

)قرآن كریم(

  اخبار مرکز قلب و عروق شهید مدنی تبریز
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 سفر وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشكی  به تبریز   
دکتــر ســید حســن قاضــی زاده هاشــمی وزیــر بهداشــت و درمــان آمــوزش پزشــکی بــه همــراه دکتــر ســیاری معــاون بهداشــت ،دکتــر حریرچــی معــاون توســعه مدیریــت و منابــع دکتــر 
ــز شــد و مــورد اســتقبال دکتــر  ــی تبری ــر در امــور مشــارکت های مردمــی روز 12 خــرداد 1393 وارد فــرودگاه شــهید مدن ــازی مشــاور وزی میــرزا بیگــی معــاون امــور پرســتاری و دکتــر ای

محمدحســین صومــی، رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز و معاونیــن قــرار گرفــت .

ــوم  ــع رشــیدی دانشــگاه عل ــی رب کلنــگ پژوهشــگاه مل
ــتری  ــد شبس ــه مجته ــور آیت الل ــا حض ــز ب ــکی تبری پزش
نماینــده ولی فقیــه در اســتان ،دکتــر هاشــمی وزیــر 
بهداشــت،جمعی از نماینــدگان و مســئولین شــهر بــر 

ــد. ــن زده ش زمی

جلسه هم اندیشی دکتر هاشـمی وزیر بهداشت، با اعضای 
هیئت علمی دانشـگاه علوم پزشـکی در سـالن شایان مهر 

دانشکده پزشـکی برگزار شد.

دکتــر هاشــمی وزیــر بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی 
بــه همــراه هیئــت همــراه  و  آقــای ســعیدی نماینــده مردم 
ــز، آذرشــهر، اســکو در مجلــس شــورای اســامی و  تبری
ــر  ــهیدان اصغ ــت ش ــور در بی ــا حض ــتاندار، ب ــاون اس مع
ــهیدان  ــن ش ــواده ای ــی از خان ــاب عبداله ــی قص و مرتض

عیــادت و دلجویــی نمــود.

وزیــر بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی در 
ــر  ــراه و دکت ــت هم ــا هیئ ــه تبریز،ب ــفر ب ــه س ادام
صومــی رییــس دانشــگاه، با حضــور در بیمارســتان 
امــام خمینــی )ره( کلیبــر، از بخش هــای مختلــف  

ــد کــرد. ــن بیمارســتان بازدی ای

وزیــر بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی در آییــن 
ــای  ــری بیماری ه ــز غربالگ ــتین مرک ــاح نخس افتت
ــی  ــی درمان ــز آموزش ــعه مرک ــان و توس ــرطان زن س
می کنــم  تشــکر   : گفــت  تبریــز  )س(  الزهــراء 
ــه  ــز ک ــکی تبری ــوم پزش ــگاه عل ــئولین دانش از  مس
فرصتــی فراهــم نموده انــد تــا در بهره بــرداری از 
مجموعــه ای کــه بــه دســت خیریــن محتــرم اســتان 

آماده شــده حضــور یابیــم .

ــودکان  ــی ک ــتان فوق  تخصص ــن بیمارس ــاخت بزرگ تری س
ــر بهداشــت  ــا حضــور وزی ــز ب شــمال غــرب کشــور در تبری
ــرم  ــر محت ــارکت خی ــا مش ــروژه ب ــد. این پ ــاز ش ــان آغ درم
مردانــی آذر ،شــهرداری منطقــه 9 کان شــهر تبریــز و  در 

ــید .  ــد رس ــرداری خواه ــه بهره ب ــار ب 9هکت

طــرح تحــول نظــام ســامت در عرصــه بهداشــت 
بــرای حاشــیه شــهرها بــا بهره بــرداری از مجتمــع 
ســامت شــهید چمــران در تبریــز آغــاز شــد. 
وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی در 
مراســم راه انــدازی اولیــن مجتمــع ســامت در 
تبریــز گفــت: ســنگ بنــای خدمــات در ســامت بــا 

پیشــگیری شــروع می شــود. 
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بـا دعـوت رسـمی رئیـس دانشـگاه کـه بـه دنبـال 
پـی  پیشـنهاد مرکـز تحقیقـات علـوم اعصـاب در 
ارتبـاط علمـی یکسـاله بـرای تأسـیس مجّلـه بیـن 
المللـی JECNS انجـام گرفـت پروفسـور سـمیعی 
و  سـمیعی  امیـر  پروفسـور  فرزندشـان  همـراه  بـه 
پروفسـور Walter و دکتـر مصطفـی غّفاری و دکتر 
عبـاس نـوروزی جاویـدان روز جمعـه 7 شـهریور در 
سـالن تشـریفات فـرودگاه بیـن المللـی تبریـز مـورد 
اسـتقبال رئیس دانشـگاه و تیم همراه قرار گرفتند. 

 دیدار با اساتید نورولوژی                         

میهمانـــان ظهـــر همـــان روز، در طـــی ضیافـــت 
قائم مقـــــام  و  رئیــــس  حضـــــور  در  ناهـــار 
دانشـــگاه بـــا اســـاتید و نماینـــدگان گـــروه هـــای 
ــد.  ــات نمودنـ ــوژی ماقـ ــز و نورولـ ــی مغـ  جّراحـ
 ســـپس ضمـــن بازدیـــد کوتاهـــی از اماکـــن 
ـــا  ـــاط ب ـــه در ارتب ـــه ای ک ـــز، در جلس ـــی تبری تاریخ
ـــزی(  ـــکته مغ ـــتروک )س ـــم اس ـــرد تی ـــه عملک ارائ
دانشـــگاه، تشـــکیل یافتـــه بـــود حضـــور یافتنـــد 
ــز  ــس مرکـ ــوان رئیـ ــه عنـ ــودی بـ ــر فرهـ و دکتـ
تحقیقـــات علـــوم اعصـــاب و نماینـــده دانشـــگاه 
ــتروک  ــی اسـ ــازمان جهانـ ــره سـ ــأت مدیـ در هیـ
دربـــاره اهمیـــت اســـتروک و فعالیتهـــای انجـــام 
شـــده گـــزارش ارائـــه داد و بـــه لـــزوم تأســـیس 

مرکـــز جامـــع اســـتروک تاکیـــد کـــرد. 

 دیدار با خیرین سامت استان و خیریه نوبر

بـــا  کـــه  ای  جلســـه  در  ســـمیعی  پروفســـور 
ـــه  ـــاعدت مؤسس ـــا مس ـــی و ب ـــای قبل هماهنگی ه
خیرّیـــه نوبـــر و بـــا حضـــور حـــدود 200 نفـــر از 
خّیریـــن ســـامت اســـتان و پزشـــکان تشـــکیل 
ــه  ــن جلسـ ــد. در ایـ ــرکت نمودنـ ــود شـ ــده بـ شـ
ـــکته  ـــت س ـــا اهمّی ـــازی ب ـــتای آشناس ـــه در راس ک
ـــدا  ـــود ابت ـــده ب ـــزار ش ـــت از آن برگ ـــزی و حمای مغ
ـــاره فعالیتهـــای انجـــام  ـــر در ب ـــه نوب از طـــرف خیری
ــت  ــپس ریاسـ ــد. سـ ــه شـ ــی ارائـ ــده گزارشـ شـ
ـــار  ـــز اظه ـــکی تبری ـــوم پزش ـــگاه  عل ـــرم دانش محت
ـــرای  ـــش ب ـــال خوی ـــه از م ـــی ک ـــت:چه آنهای داش

ـــی  ـــه آنهای ـــد و چ ـــاق می کنن ـــه انف ـــامت جامع س
کـــه از جـــان خویـــش بـــرای جامعـــه و ســـامت آن 
ایثـــار می نماینـــد همـــه از خّیریـــن هســـتند. وی 
ــز  ــیس مرکـ ــود را از تأسـ ــت خـ ــن حمایـ همچنیـ
ــن  ــاص زمیـ ــا اختصـ ــزی بـ ــکته مغـ ــع سـ جامـ
اعـــام نمـــود. ســـپس دکتـــر فرهـــودی بـــه 
ــه تشـــریح  ــتروک بـ ــم اسـ ــئول تیـ ــوان مسـ عنـ
ســـاختار مرکـــز جامـــع ســـکته مغـــزی و نقـــش 
پرداخـــت.  جامعـــه  ســـامت  ارتقـــای  در   آن 
ــخنرانی،  ــراد سـ ــا ایـ ــز بـ ــمیعی نیـ ــور سـ پروفسـ
اظهـــار  خّیریـــن،  از حضـــور  تشـــّکر  ضمـــن 
داشـــت: امـــروزه کشـــورهای عربـــی حـــوزه 
ـــد را افتخـــار  ـــارس، ســـاخت برجهـــای بلن ـــج ف خلی
می داننـــد در حالـــی کـــه مـــا بایـــد برج هـــای 
ــان  ــز جوانـ ــی را در مغـ ــی علمـ ــرفت و تعالـ پیشـ
ـــم. ایشـــان در جمـــع اســـاتید دانشـــگاه  ایجـــاد کنی
ــهر  ــرد: شـ ــان کـ ــز بیـ ــن ســـامت تبریـ و خیریـ
ــا  ــه تنهـ ــرقی نـ ــان شـ ــتان آذربایجـ ــز و اسـ تبریـ
ــی  ــز بین المللـ ــیس یـــک مرکـ ــتگی تأسـ شایسـ
و جامـــع اســـتروک را دارد بلکـــه بایـــد بـــه فکـــر 
ــز و  ــی مغـ ــن المللـ ــز بیـ ــک مرکـ ــدازی یـ راه  انـ
اعصـــاب باشـــد و مرکـــز جامـــع اســـتروک را در دل 

ایـــن مجموعـــه لحـــاظ نمایـــد. 

 دیدار با نخبگان و دانشگاهیان             

در  ســـمیعی  پروفســـور  برنامـــه،  ادامـــه  در 
ـــور  ـــگاه حض ـــن دانش ـــا منتخبی ـــدار ب ـــه ی دی جلس
ـــی  ـــر صوم ـــخنرانی دکت ـــا س ـــه ب ـــن جلس ـــت. ای یاف
ســـپس  و  گردیـــد  شـــروع  دانشـــگاه  رئیـــس 
ـــز در  ـــی مغ ـــذار جراح ـــوت و بنیانگ ـــتاد پیشکس اس
ـــور  ـــرد و حض ـــخنرانی ک ـــی س ـــر پناه ـــتان، دکت اس
پروفســـور ســـمیعی را در تبریـــز مایـــه افتخـــار 
ــه  ــد و بـ ــکی خوانـ ــه پزشـ ــاالن عرصـ ــرای فّعـ بـ
ـــه  ـــود در عرص ـــی خ ـــرات قدیم ـــکات و خاط مش
راه انـــدازی رشـــته جراحـــی مغـــز و این کـــه بایـــد 
ـــری را  ـــوان تغیی ـــا بت ـــرد ت ـــه ک ـــکات مقابل ـــا مش ب
ایجـــاد نمـــود پرداخـــت. ســـپس پروفســـور ســـمیعی 
خاصـــه ای از فعالّیت هـــای علمـــی خـــود را در 
زمینـــه جراحی هـــای مغـــز ارائـــه کـــرد و اظهـــار 
داشـــت: بزرگتریـــن افتخـــار و ســـرمایه ایشـــان 
ـــت و  ــن اس ــجویان و متخصصیـ ـــرورش دانشـ پ
ـــت کار اســـت  ـــه نمـــود: کیفّی ـــن اضاف وی همجنی
 کـــه انســـان را اعتـــا مـــی بخشـــد نـــه کمّیـــت. 
ــه ای از  ــدای مجموعـ ــن اهـ ــان وی ضمـ در پایـ

فعالیتهـــای علمـــی خـــود بـــه جنـــاب دکتـــر پناهـــی 
ــه دارای  ــت کـ ــار داشـ ــگاه اظهـ ــس دانشـ و رئیـ
اصالـــت آذری اســـت و همـــکاری بـــا دانشـــگاه 
ــان  ــار ایشـ ــه افتخـ ــز مایـ ــکی تبریـ ــوم پزشـ علـ
ـــن  ـــات 17 ت ـــه از زحم ـــن جلس ـــان ای ـــت. در پای اس
ــا  ــی بـ ــدای لوحـ ــا اهـ ــوت بـ ــاتید پیشکسـ از اسـ
امضـــای رئیـــس دانشـــگاه و پروفســـور ســـمیعی 
تقدیـــر بـــه عمـــل آمـــد و جایـــگاه اســـتاد در 
سرنوشـــت کشـــور و ضـــرورت حفـــظ شـــان و 
ـــمیعی  ـــور س ـــد پروفس ـــورد تاکی ـــاتید م ـــت اس منزل

قـــرار گرفـــت. 

 اعطای نشان شهروند تبریز                   

روز اول حضــور پروفســور ســمیعی بــا ضیافــت 
ــید.  ــان رس ــه پای ــز ب ــهردار تبری ــرف ش ــام از ط ش
در ابتــدای ایــن مراســم کــه بــا حضــور شــهردار و 
شــورای شــهر تبریــز در محــل عمــارت شــهرداری 
ــان  ــاری و نش ــهروند افتخ ــان ش ــد نش ــزار ش برگ
تبریــز بــه پروفســور اعطــا گردیــد و شــهردار قــول 
مســاعد جهــت توســعه علمــی تبریــز مطابــق 

ــور را داد.  ــرات پروفس نظ

 دیدار با استاندار آذربایجان شرقی       

بـــا  ســـمیعی  پروفســـور  حضـــور  دوم  روز 
آذربایجان شـــرقی دکتـــر  دیـــدار اســـتاندار  
ایشـــان  کـــه  گردیـــد  شـــروع  زاده  جّبـــار 
ضمـــن اظهـــار عاقمنـــدی وافـــر بـــه افـــکار 
ــوزه  ــای حـ ــام پیگیریهـ ــور، انجـ ــد پروفسـ بلنـ
اســـتانداری را در بـــاره پـــروژه پیشـــنهادی 
کـــز رشـــد  قبـــول نمـــود.  در ادامـــه از مرا
تجهیـــزات  و  دارویـــی  هـــای  فـــراورده 
پزشـــکی و آزمایشـــگاههای مرکـــز تحقیقـــات 
بعمـــل  بازدیـــد  دانشـــگاه  اعصـــاب  علـــوم 
ــدازی  ــاره راه انـ ــه ای در بـ ــد جلسـ ــد. بعـ آمـ
ـــات  ـــای هی ـــور اعض ـــا حض ـــه JECNS ب مجل
تحریریـــه و اسپانســـر مجلـــه تشـــکیل گردیـــد 
 Chief ــش  ــور نقـ ــه مذکـ ــور در مجلـ پروفسـ

دارنـــد.  را  افتخـــاری   Editor

 دیدار با دانشجویان                                    

ــجویان  ــان دانش ــمیعی در می ــور س ــپس پروفس س
دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز حضــور یافــت 
و ضمــن ســخنرانی، دانشــجویان را بــه تــاش 
قلــه  بــه  رســیدن  جهــت  در  بیشــتر  هرچــه 
هــای علمــی فــرا خوانــد. وی دوره دانشــجویی 
ادامــه  در  دانســت.  بدیــل  بــی  مقطعــی  را 
پرســش  برنامــه  و  دانشــجویی  پانــل  تشــکیل 
از  لوحــی  اهــدای  بــا  خاتمــه  در  و  پاســخ   و 
ــد.  ــل آم ــل بعم ــگاه تجلی ــر دانش ــجویان برت  دانش
دانشــگاه  رئیــس  دفتــر  در  ادامــه  در  وی 
حضــور  بــا  کــه  جلســه  ایــن  یافــت.  حضــور 
هیــأت رئیســه دانشــگاه، دکتــر آقــازاده رئیــس 
ــروه  ــاون گ ــه و مع ــکی ارومی ــوم پزش ــگاه عل دانش
جراحــی مغــز، دکتــر مشــکینی جــراح مغــز و  
ــد  ــات علمــی دانشــکده پزشــکی و چن ــاون هی مع
تــن از اســاتید دانشــگاه برگــزار گردیــد جمــع بنــدی 

ســفر انجــام گرفــت. 

 عقد تفاهم نامه همکاری                          

تفاهــم نامــه همــکاری علمــی بیــن دانشــگاه 
علــوم پزشــکی تبریــز و مرکــز بیــن المللــی مغــز و 
اعصــاب هانوفــر آلمــان بــا امضــای دکتــر صومــی 
از  بهره منــدی  هــدف  بــا  ســمیعی  پروفســور  و 
تجــارب ایــن مرکــز در زمینــه اعــزام و تربیــت 
نیروهــای پزشــک متخصــص و زمینــه ســازی 
ایجــاد مرکــز بیــن المللــی مغــز و اعصــاب در 

ــد.  ــادل گردی ــز تب تبری

 پایان سفر                                                     
 پروفسورســــمیعی 
ــر  و تیم همراه عصـ
شــــنبه 8 شهریور با 
بدرقـــه اســــتاندار 
رئیس دانشــــگاه  و 
ــکی،  علـوم پزشـــــ

 تبریز را به سمت تهران ترک نمود. 

گزارش سفر 
 پروفسور مجید سمیعی و هیئت همراه  

به دانشگاه علوم پزشكی تبریز
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موادغذائی غیرقابل استفاده انسانی معدوم شد

بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی مرکـــز بهداشـــت شهرســـتان 
ــرداری  ــه بـ ــورد نمونـ ــاه اخیر1258مـ ــش مـ ــی شـ ــز  طـ تبریـ
ـــه  ـــده ک ـــام ش ـــز انج ـــتان تبری ـــط شهرس ـــت محی ـــط بهداش توس
ـــخیص  ـــانی تش ـــرف انس ـــل مص ـــان آن 248 موردغیرقاب در جری
داده شـــد. بـــه گـــزارش فـــوق مقدارموادغذایـــی کشـــف و 
ــت.  ــوده اسـ ــرم بـ ــن مـــدت41733 کیلوگـ ــده در ایـ ــط شـ ضبـ
ـــه  ـــد مرحل ـــی چن ـــدار  ط ـــن مق ـــت از ای ـــی اس ـــزارش حاک ـــن گ ای
در جایـــگاه دفـــن زبالـــه هـــای شـــهری معـــدوم گردیـــده، 
ــواد  ــن مـ ــن از ایـ ــی 9 تـ ــخ 11/8 مقدارتقریبـ ــه درتاریـ ازجملـ
ـــی  ـــرل موادغذائ ـــار کنت ـــت معی ـــر اس ـــه ذک ـــد.الزم ب ـــدوم گردی مع
تولیدکننـــده،  کارخانـــه  وآدرس  محصول،نـــام  شـــامل:نام 
ترکیـــب محصـــول، تاریخ هـــای تولیـــد و انقضاء،شـــماره هـــای 

پروانـــه ســـاخت و بهره بـــرداری.

برگزاری سومین جلسه پسماندهای بیمارستانی

دکتــر  ریاســت  بــه  بیمارســتانی  پســماندهای  جلســه  ســومین 
ــزار  ــگاه برگ ــت دانش ــوزه ریاس ــس ح ــالن کنفران ــدم  در س طاهراق
ــز،  ــوم پزشــکی تبری ــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه عل شــد. ب
ــورد  ــی در م ــدام منطق ــورد اق ــه در م ــر جلس ــی زاده دبی ــر قاض دکت
ــر ســاختی آمــاده کنیــم کــه  ــد زی پســماندهای پزشــکی واینکــه بای
قوانیــن مربوطــه را تســهیل کنــد و رونــد کار را افزایش دهد ســخنانی 
را  ایــراد کــرده وگفــت: اعمــال قانــون در پســماتدهای بیمارســتانی 
بعهــده دانشــگاه علــوم پزشــکی اســت و خواســتار همــکاری هــر چه 
صمیمانــه شــهرداری در ایــن مقولــه شــد . در ادامــه دکتــر طاهراقدم 
بــا اشــاره اهمیــت مدیریــت پســماندها گفــت :مــا پزشــکان جامعــه  
بــا تولیــد پســماندهای بیمارســتانی نمــی خواهیــم خودمــان عاملــی 
ــای  ــه ه ــه ، وزبال ــن ســامت جامع ــر انداخت ــه خط ــرای ب باشــیم ب
عفونــی را از  غیــر عفونــی حتمــا درمحــل تفکیــک کردوایــن فراینــد 
ــد از درمانگاههــا شــروع کــرد چــون در ســطح شــهر محــدود  را بای
هســتند و ســپس از مطــب هــا که حتمــا حجــم پســماندهای عفونی 
آن نیــز بــا تزریقاتــی هــا تفــاوت دارد ادامــه ایــن رونــد را انجــام داد.

دکتــر یــزدان شــناس نماینــده نظــام پزشــکی نیــز در ایــن جلســه بــا 
اشــاره بــه اهمیــت امحــاء ایــن زبالــه هــا راه حلــی بــرای ایــن فراینــد 
ارائــه نمــود کــه در موقــع تمدیــد پروانــه مطــب ها بــرای پســماندهای 
مراکــز درمانــی نیــز تدابیــری اندیشــه شــود وبایــد مراکــز را موظــف 
ــت  ــهرداریها رعای ــا ش ــز ب ــماندها را نی ــی پس ــد اصول ــا فراین ــم ت کنی
ــد شــده خــود باشــند  ــد وجوابگــوی پســماندهای پزشــکی تولی کنن
گاهــی پزشــکان در مــورد خطــرات  ــه ســطح آ ــا توجــه ب و ایشــان ب
ــن مشــکل  ــد کــه ای ــدواری کردن ــن پســماندها اظهــار امی جــدی ای
ــه  ــوط ب ــکار را من ــود واین ــی ش ــدان دور عمل ــه چن ــان ن ــز در زم نی
ــر ســاختهای اصلــی دیگــر دانســت. اقــدام ســریع در خصــوص زی

ــه  ــان در ادام ــر درم ــارت ب ــناس نظ ــدم  کارش ــمی اق ــر هاش دکت
ــه در  ــاء زبال ــتگاهها امح ــود دس ــی از وج ــه گزارش ــا ارائ ــه ب جلس
ســطح شــهر تبریــز افــزود در کل ســطح اســتان در مراکــز درمانــی 
ــداد  ــن تع ــه از ای ــود دارد ک ــه وج ــاء زبال ــتگاه امح ــی 37 دس دولت
دســتگاه 25 دســتگاه فعــال هســتند و6 دســتگاه نیمــه فعــال )در 
حــال تعمیــر( و6 دســتگاه هــم در حــال نصــب  کــه از ایــن تعــداد 
ــر  ــتگاه غی ــتند و22 دس ــن هس ــرد ک ــورد دارای خ ــتگاه 15 م دس
ــه  ــیمیایی وبقی ــوع آن ش ــوارد 16 ن ــن م ــتند  واز ای ــن هس ــرد ک خ
دارای اتــو کاو هســتند وی افــزود : در مراکــز خصوصــی  کا 12 
مــورد دســتگاه داریــم کــه از ایــن تعــداد 7 دســتگاه  دارای اتــو کاو 
و5 دســتگاه شــیمیایی ودر ضمــن کا  دســتگاههای فــوق فعــال 
ــه در  ــد ک ــتگاه می باش ــن دس ــد ای ــی  فاق ــز باباباغ ــند  ومرک میباش

ــد. ــل می باش ــال تحوی ح
ــت  ــام معاون ــم مق ــادی قائ ــر عب ــان، دکت ــت در پای ــی اس گفتن
درمــان ودکتــر قربــان زاده مدیــر امــور نظــارت واعتبــار بخشــی 
ــع  ــت دف ــه اهمی ــا اشــاره ب ــز ب ــان نی ــه  اداره درم و صــدور پروان
ــار داشــتند در قســمت  ــه هــای بیمارســتانی وپزشــکی اظه زبال
اســتریل زبالــه هــای پزشــکی مشــکلی نیســت ومشــکل در 
نحــوه و فراینــد حمــل ونقــل مــی باشــد کــه مــی تــوان بــا 
گــذار کــرد چــه در  تدابیــر ویــژه ای بــه بخــش خصوصــی وا
وغیره...وچــون  وقــراردادی  ومکانــی وحجمــی  زمانــی  بعــد 
ــطح  ــماندها در س ــن پس ــش ای ــرای آزمای ــی ب ــگاه مرجع آزمایش
ــی  ــد اجرائ ــز فراین ــکل  نی ــن مش ــرای ای ــدارد ب ــود ن ــتان وج اس

ــرد. ــرار گی ــتور کار ق ــد در دس بای

غذایــی  امنیــت  و  ســالمت  تخصصــی  كارگــروه   
شهرســتان جلفــا بــا حضــور دكتــر صومــی برگــزار شــد

ــا  ــی شهرســتان جلف کارگــروه تخصصــی ســامت و امنیــت غذای
ــز  ــوم پزشــکی تبری ــر صومــی رئیــس دانشــگاه عل ــا حضــور دکت ب
ــا حضــور  ــه ب ــن جلســه ک ــزار شــد. در ای ــا برگ در شهرســتان جلف
و  اســتانی  دولتــی  ســازمانهای  ارشــد  مدیــران  از  چنــد  تنــی 
ــات  ــکات و معض ــی مش ــدف بررس ــا ه ــتانی ب ــران شهرس مدی
ــدار  ــودی فرمان ــد، محم ــکیل ش ــا تش ــتان جلف ــامت شهرس س
ــات  ــه فرمایش ــاره ب ــا اش ــدم، ب ــر مق ــن خی ــا ضم ــتان جلف شهرس
ــت  ــای دول ــه ه ــت و برنام ــان اهمی ــه بی ــری ب ــم رهب ــام معظ مق
در حــوزه ســامت پرداخــت. در ادامــه ایشــان ضمــن تقدیــر 
از  شهرســتان  درمــان  و  بهداشــت  مدیریــت  تاشــهای  از 
توانمنــد  مدیــران  از  یکــی  )بعنــوان  دکترصومــی  حمایتهــای 
اســتان( در اختصــاص پزشــکان متخصــص بــه شهرســتان و 
ــه  ــود. در ادام ــر نم ــامت تقدی ــای س ــه ه ــایر برنام ــن س همچنی
درمــان  و  بهداشــت  مدیــر شــبکه  رئیســی  دکتــر محمدرضــا 
ــبکه  ــای ش ــم فعالیته ــی از اه ــه گزارش ــه ارائ ــا ب ــتان جلف شهرس
ــرای  ــه اج ــت ک ــته پرداخ ــای گذش ــان در ماهه ــت و درم بهداش
متخصصیــن  جــذب  پزشــکان-  مانــدگاری  حمایــت  برنامــه 
رادیولــوژی  عــروق،  و  قلــب  زنــان،  رشــته  شــش  در  جدیــد 
ــق  ــوش حل ــکی و گ ــم پزش ــس، چش ــب اورژان ــونوگرافی، ط وس
انجــام  بــا  بیمارســتان  هتلینــگ  کیفیــت  ارتقــای  بینــی-  و 
تعمیــرات اساســی-جذب 5 پزشــک عمومــی بــرای اورژانــس 
تخصصــی  کلینیــک  فعالیــت  چشــمگیر  بیمارســتان-ارتقای 
بیمارســتان-تأمین دو دســتگاه دیالیــز جدیــد بــرای واحــد دیالیــز 

بیمارســتان- راه انــدازی کلینیــک گفتاردرمانــی و تأمیــن کل 
تعمیــرات اساســی  و ملزومــات دارویــی شهرســتان-  داروهــا 
مراکــز بهداشــتی و درمانــی و خانــه هــای بهداشــت- ایجــاد 
ــداث  ــهر و اح ــک هادیش ــماره ی ــز ش ــکی درمرک ــد دندانپزش واح
خانــه بهداشــت ســیلگرد از اهــم ایــن فعالیتهــا بــود. ایــن جلســه 
بــا طــرح مشــکات و معضــات دفــع بهداشــتی فاضــاب، 
مشــکات  بعنــوان  شهرســتان  کشــتارگاه  همچنیــن  و  زبالــه 
اساســی ســامت در دســتورکار جلســه، ادامــه یافــت . دکتــر 
صومــی رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز بــه بیــان رســالت 
ــا  ــطح اول ت ــامت از س ــات س ــه خدم ــامت در ارائ ــتم س سیس
ســطوح باالتــر پرداختــه و افــزود: مــا مســئول شــرعی و قانونــی 
صیانــت از ســامت مــردم هســتیم و در ایــن خصــوص بــا تمــام 
ــری  ــم رهب ــام معظ ــای مق ــه رهنموده ــل ب ــت عم ــوان در جه ت
ــم  ــاش خواهی ــت ت ــای دول ــه ه ــداف و برنام ــازی اه ــاده س و پی
کــرد. ایشــان در ادامــه بــه ارائــه راهکارهــای کوتــاه مــدت و دراز 
ــده در  ــاد ش ــات ی ــکات و معض ــل مش ــوص ح ــدت در خص م
شهرســتان پرداخــت کــه پیگیــری مشــکل فاضــاب شهرســتان 
در خصــوص  اســتانی  کارگروههــای تخصصــی  در  بــا طــرح 
ــان کار  ــای پای ــوز ه ــدور مج ــرح- ص ــرای ط ــار اج ــذب اعتب ج
ــه  ــه ســاختمانهای جدیداالحــداث منــوط ب از طــرف شــهرداری ب
داشــتن چــاه جــاذب و بهســازی کشــتارگاه هادیشــهر و مشــارکت 
ــود. ــن مــوارد ب ــن مشــکات از اهــم ای ســایر بخشــها در حــل ای

دکتــر صومــی همچنیــن طــی نشســتی اختصاصــی بــا دکتــر 
ــه آزاد ارس  ــازمان منطق ــل س ــر عام ــام مدی ــم مق ــجدی قائ مس
بــه طــرح مســائل و هماهنگــی بیشــتر پرداختنــد. در خاتمــه 
ــه ای  ــرکت در جلس ــا ش ــز ب ــتان نی ــص بیمارس ــکان متخص پزش

ــد.  ــائل پرداختن ــان مس ــه بی ــی ب اختصاص

 جلســه كارگــروه ســالمت و امنیــت غذائــی شهرســتان 
بنــاب بــا حضــور دكتــر صومــی برگــزار شــد

جلسـه کارگـروه سـامت وامنیـت غذائی با حضـور رئیس دانشـگاه  
و معاونیـن دانشـگاه و نماینـده مـردم شهرسـتان بنـاب و فرمانـدار 
وامنیـت  سـامت  کارگـروه  )اعضـای  ادارات   رؤسـای  و  بنـاب 
بنـاب تشـکیل  بنـاب  در محـل فرمانـداری  غذائـی ( شهرسـتان 
شـد. در ابتـدای جلسـه  فرمانـدار بنـاب  آقـای فـرج الهـی ضمـن 
بیـان انتظـارات شهرسـتان از دانشـگاه علـوم پزشـکی و بـا تاکیـد 
بـر رسـالت کارگـروه بهداشـت وامنیـت غذائـی شهرسـتان مطالبـی 
را مطـرح نمودنـد ودر ادامـه دکتـر صومـی رئیـس دانشـگاه علـوم 
پزشـکی تبریـز درخصـوص موضـوع جلسـه و مطالـب مطرح شـده 
بـه شـرح زیـر بـه تبییـن نظـرات و رهنمـود هـای  خـود پرداخـت. 
بررسـی علـل مـرگ و میـر و اولویـت بنـدی در شهرسـتان بنـاب، 
 CCU و توسـعه   POST CCU و ICU راه انـدازی بخشـهای
در بیمارسـتان امـام خمینـی بنـاب، تعییـن تکلیـف  و راه انـدازی 
بخش NICU بیمارسـتان شـهدا،  همکاری در راه اندازی مجتمع 
تامیـن  و  زمانبنـدی  بنـاب،  شهرسـتان  سـامت  عالـی  آمـوزش 
اسـاتید، تاکید براسـتفاده از کمکهای خیرین سـامت شهرسـتان، 
بهبـود و سـاماندهی وضعیـت دفـع بهداشـتی زبالـه، ارتقـاء سـطح 
بهداشـت عمومـی و نظـارت بـر خروجـی پسـابها، نمونـه بـرداری از 
آنـان – نظـارت بر فروشـندگان مواد غذائـی  و نمونه بـرداری وانجام 
آزمایشـات الزم، توسـعه  امکانـات آزمایشـگاه دراسـتان،پیش بینی  
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MRI در سـطح بنـدی سـال آینده برای شهرسـتان بنـاب و تاکید بر 
ایـن موضـوع که بیمارسـتانهای ایـن شـهرکمتر از 250 تخت خوابی 
نباشـد. نماینـده مـردم  شهرسـتان بنـاب نیـز در خصـوص امنیـت 
غذائـی و مسـائل بهداشـتی ودرمانـی ونیازهـای ایـن شهرسـتان بـه 
بیـان دیدگاههـای خـود پرداختـه و ضمـن تقدیـر از توجهـات رئیـس 
دانشـگاه علـوم پزشـکی تبریـز در رفـع مشـکات ایـن شهرسـتان  
مسـاعدت و همـکاری بیشـتر آنـان را خواسـتار شـد و در خصـوص 
افتتـاح خانـه های بهداشـت  روسـتائی  بنـاب و  کلنگ زنـی مجتمع 
آمـوزش عالـی که با حضـور وزیر محترم بهداشـت انجام خواهد شـد 

بـر آمادگـی الزم تاکیـد نمـود .
ــه  در اثنــای جلســه دکتــر تبریــزی معــاون بهداشــت، دکترتقی زادی
معــاون درمــان ، دکتــر نجفــی معــاون غــذا ودارو، دکتــر زمــان زاده، 
غــذای  امنیــت  و  ســامت  کارگــروه  دبیــر  زاده  قاضــی  دکتــر 
ــد  ــر حمی ــد . دکت ــود پرداختن ــای خ ــان دیدگاهه ــه بی ــگاه ب دانش
رضــا عزیزالهــی سرپرســت شــبکه بهداشــت ودرمــان بنــاب ضمــن 
ــکات  ــه مش ــه ارائ ــی ب ــروه قبل ــات کارگ ــی از اقدام ــه گزارش ارائ
جدیــد از جملــه بررســی وضعیــت آلودگــی هــوای شهرســتان و 
ــهری  ــاب ش ــه فاض ــه خان ــدازی تصفی ــدم راه ان ــت ع ــی عّل بررس
و مشــارکت جــّدی رابطیــن ســامت ادارات در جلســات آموزشــی، 

ــود.  ــن نم ــی را تبیی مطالب

ــتان  در  ــی اس ــت غذای ــالمت وامنی ــروه س ــه كارگ جلس
ــد ــگاه برگزارش ــت دانش ــوزه ریاس ــس ح ــالن كنفران س

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی در ایــن جلســه 
دکتــر طاهراقــدم رئیــس جلســه بــر اهمیــت مدیریــت پســماندهای 
ــمان  ــت تاش ــه نهای ــت ک ــت: الزم اس ــرده و گف ــد ک ــکی تاکی پزش
ــق آمــدن  ــا فائ ــم ب ــا بتوانی ــر برســانیم ت ــه حداکث ــه ب ــن مقول را در ای
بــر مشــکات جانبــی قــدم مثبــت وخیــری در راه ســامت جامعــه 
برداریــم وهمــه عوامــل حاضــر در جلســه را بــه عــدم اشــتباه کاری 
ــتباهی  ــدم اش ــن راه ق ــر در ای ــت اگ ــوت کردوگف ــتا دع ــن راس در ای
برداشــته شــود همــه مــا متضــرر خواهیــم شــد و ایــن بــه نفــع هیــچ 

کــدام از اقشــار چامعــه نیســت.
ســازمان  واجرائــی  فنــی  معــاون  خالقــی  عبــاس  ادامــه  در 
پسماندشــهرداری در خصــوص جمــع آوری،حمــل ودفــن ایــن 
پســماندها نکتــه نظراتــی را ایــراد کــردو آمادگــی ســازمان وهمــکاری 
تنگاتنــك را در صــورت ارائــه راهــکار مناســب و بهینــه بــر انجــام ایــن 

ــرد. ــام ک ــروه اع ــن کارگ ــوی ای ــد از س فراین
ــز  ــکی  نی ــوم پزش ــگاه عل ــان دانش ــاون درم ــه مع ــی زادی ــر تق دکت
بااشــاره بــه اهمیــت ایــن موضــوع ؛ راهکارهایــی را مبنــی بــر 
اینکــه بایــد ایــن فراینــد ازمحــل  کلینــك هــا ،تزریقــات و پانســمان 
،آزمایشــگاهها و دندانپزشــکی هــا شــروع شــده وبدنبال آن در ســایر 
مراکــز بهداشــتی الزم االجــراء شــود، .در ایــن جلســه دکتــر هاشــمی 
ــای  ــوزش اپراتوره ــت آم ــر اهمی ــز ب ــان نی ــارت درم ــناس نظ کارش
ــی  ــه وضدعفون ــاء زبال ــتگاههای امح ــران دس ــوزش کارب ــرو آم ناظ
کننــده تاکیــد کــردو بازدیــد کارشناســان ایــن گــروه را از مراکــزی کــه 
ــتاندارد  ــات اس ــه خدم ــراء و ارائ ــال اج ــروز ود ر ح ــتم ب دارای سیس
امحــاء زبالــه بیمارســتانی وپســماندهای پزشــکی هســتند، ضــروری 
دانســت.دکتر قربــان زاده مدیــر نظــارت واعتبــار بخشــی نیــز در ایــن 

جلســه حضــور نماینــده ســازمان نظــام پزشــکی را مبنــی بــر امحــاء 
ــت. ــروری دانس ــب الزم وض ــکی در مط ــماندهای پزش پس

درپایــان رحیــم اوغلــی سرپرســت اداره کل حفاظــت محیــط زیســت  
نیــز خاطــر نشــان کــرد کــه مشــکل جمــع آوری ،حمــل ودفــع 
ــن پســماندها در حلقــه هــای زنجیــره ای ســازمانها مــی باشــد و  ای
ــا حمایــت و اســتمرار ایــن کارگــروه ایــن مشــکل نیــز  ــم ب امیــدوار ی

ــرد. ــور قرارگی ــی در راس ام ــه اجرائ ــده و برنام ــل ش ح

ــی  ــت غذای ــالمت وامنی ــروه س ــومین كارگ ــت و س بیس
ــد ــزار ش ــتان برگ اس

ــی  ــر صوم ــکر از دکت ــن تش ــروه ضم ــس کارگ ــتری رئی ــر شبس دکت
دبیــر گارگــروه ســامت وامنیــت غذایــی اســتان ودکتــر قاضــی زاده 
مســئول دبیرخانــه فــوق بــر برگــزاری جلســات مســتمر ایــن کارگــروه 
گاه ســازی مــردم از ســالم بــودن  گفــت: کار فرهنــگ ســازی وآ
مــواد غذایــی وآشــامیدنی و... کار یــک شــبه نیســت وبــا یــد در ایــن 
راه نهایــت ســعی وکوشــش انجــام شــود و ایــن کار میســر نخواهــد 
ــای  ــران واحده ــئوالن ومدی ــگ مس ــکاری تنگاتن ــا هم ــر ب ــد مگ ش
مختلــف دخیــل در ایــن کارگــروه و اظهــار امیــدواری کــرد کــه آمــار 
مــرگ و میــر بــر اثــر گاز منواکســید کربــن در اســتان حالــت نزولــی 
پیداکنــد وی گفــت بایســتی پــاک ســازی رودخانــه ارس در راس امور 
قرارگیــرد.  دکتــر صومــی رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی نیــز طــی 
ســخنانی بــر اهمیــت کارگــروه تخصصــی ســامت وامنیــت غذایــی 
تاکیــد کــرده واز مســئول کارگــروه  خواســتارپیگیری مصوبــات 
قبلــی وپایــش آنهــا  و رونــد پــی درپــی جلســات فــوق شــد.و نصــب 
دســتگاه هشــداردهنده co  را در خوابگاههــای دانشــجویی الزامــی 
دانســت و افــزود از خریــد تخــم مرغهایــی کــه بــا نــام و مــارک 
گیاهــی بــه فــروش مــی رســد وبــا هزینــه تخــم مــرغ معمولــی هــم 
تفــاوت دارد خــودداری شــود وی همچنیــن خواســتار تهیــه  پکیــج 
ــات  ــان گزارش ــولیت خودش ــه مس ــه درحیط ــی ک ــاده از واحدهای آم
کتبــی و شــفاهی ارائــه کردنــد شــد. گفتنــی اســت در ادامــه جلســه 
مدیــران کل اداره گاز اســتان و پزشــکی قانونی ودامپزشــکی اســتان 
و اداره تامیــن آب شــرب روســتایی گزارشــاتی را مبنــی بــر عملکردهــا 

و برنامــه درحــال اجــرا وبرنامــه هــا آتــی ارائــه دادنــد.

جلسه كارگروه سالمت وامنیت غذایی 

ــتی  ــت بهداش ــی در معاون ــت غذای ــامت وامنی ــروه س ــه کارگ جلس
بــا حضــور رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی و معــاون بهداشــت 
ــه  ــد.  ب ــکیل ش ــی تش ــتی و درمان ــای بهداش ــبکه ه ــران ش و مدی
ــی  ــر صوم ــه دکت ــن برنام ــگاه در ای ــی دانش ــط عموم ــزارش رواب گ
رئیــس دانشــگاه اعــام کــرد: تکلیــف تدویــن برنامــه هــای کارگــروه 

بایــد مشــخص شــود  ســامت وامنیتغذایــی در یکســال اخیــر 
تامســئله بهداشــت آب وفاضــاب شــهری و روســتایی موادغذایــی 
ــد  ــزود: بای ــر صومــی اف ــن گــردد.  دکت ــر اســاس آن تعیی ــز ب و... نی
بــرای پیشــبرد اهدافمــان در حیطــه ســامت مــردم نهایــت تــاش 
را انجــام داده و از هیــچ تاشــی در ایــن عرصــه فروگــذاری نکنیــم و 
هیــچ مشــکلی نیســت کــه بــه دســت شــما عزیــزان حاضــر در عرصه 
ســامت قابــل حــل نباشــد. در ادامــه دکترقاضــی زاده بــه اصــاح 
ــودن  ــالم ب ــان س ــت : انس ــرده و گف ــالم تاکیدک ــی س ــبک زندگ س
ــت و  ــی دانس ــی و فرابخش ــای بخش ــتفاده از ابزاره ــتلزم اس را مس
کارگــروه ســامت و امنیــت غذایــی را یــک نهــاد قانونی دانســت کــه 
ــروه  ــس کارگ ــه وی رئی ــه گفت ــد.  ب ــور می باش ــی آن وزارت کش متول
می باشــند  فرمانــداران  شهرســتانها  در  و  اســتاندار  اســتان  در 
و دبیــر کارگــروه در اســتان رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی و 
ودرمانــی  بهداشــتی  هــای  شــبکه  مدیــران  شهرســتان ها  در 
ــرح در  ــل ط ــده قاب ــهای تهدیدکنن ــوص چالش ــند. در خص می باش
ــن  ــرد. وی مهمتری ــراد ک ــخنانی را ای ــتان س ــردم در اس ــامت م س
آنهــا را در 1- آب آشــامیدنی 2- دفــع فاضــاب شــهری وروســتایی 
وپســماندهای بیمارســتانی اعــام کــرد. در آخــر پکیــج آمــاده شــده 
ــای  ــبکه ه ــران ش ــن مدی ــی در بی ــت غذای ــامت وامنی ــروه س کارگ
بهداشــتی ودرمانــی توزیــع شــد تا بــا هماهنگــی ســایر ارگان هــا برنامه 

ــن شــود .  ــن خصــوص تدوی ســاالنه در ای

 برگــزاری جلســه كارگــروه ســالمت و امنیــت غذایــی در 
شــبکه بهداشــت و درمــان میانــه

ـــت  ـــبکه بهداش ـــی در ش ـــت غذای ـــامت و امنی ـــروه س ـــه کارگ جلس
و درمـــان میانـــه بـــا حضـــور معـــاون اســـتاندار و فرمانـــدار 
ـــی  ـــان و جمع ـــت و درم ـــبکه بهداش ـــر ش ـــه، مدی ـــتان میان شهرس
از روســـای ادارات و نهادهـــای ایـــن شهرســـتان بـــا محوریـــت 
وضعیـــت میکروبـــی آب شـــرب روســـتایی،تب مالت،خودکشـــی 
و مدیریـــت پســـماند در محـــل ســـالن جلســـات فرمانـــداری 
ــی  ــط عمومـ ــزارش روابـ ــه گـ ــد. بـ ــزار شـ ــتان برگـ ــن شهرسـ ایـ
شـــبکه بهداشـــت و درمـــان میانـــه دکتـــر طاهـــری مدیـــر 
ـــه  ـــن ارائ ـــروه ضم ـــن کارگ ـــر ای ـــان و دبی ـــت و درم ـــبکه بهداش ش
ـــول  ـــرح تح ـــوص ط ـــه در خص ـــام یافت ـــات انج ـــی از اقدام گزارش
ــی و افزایـــش  ــای مردمـ ــه هـ ــامت و کاهـــش هزینـ ــام سـ نظـ
ــداث  ــی ،ازاحـ ــتی و درمانـ ــز بهداشـ ــات در مراکـ ــت خدمـ کیفیـ
و افتتـــاح پانـــزده خانـــه بهداشـــت خبـــر داد. همچنیـــن دکتـــر 
نیـــاز  از  خالقـــی رییـــس مرکـــز بهداشـــت میانـــه گزارشـــی 
ــت  ــکات اولویـ ــاری از مشـ ــه و آمـ ــورت گرفتـ ــنجیهای صـ سـ
دار در خصـــوص مدیریـــت پسماند،خودکشـــی ، آب شـــرب و 
آمادگـــی مرکـــز بهداشـــت جهـــت آمـــوزش و پیشـــگیری از ایـــن 
ـــدری آزاد  ـــه ،حی ـــن جلس ـــه ای ـــت. در ادام ـــام داش ـــکات اع مش
ــتاندار و فرماندارایـــن شهرســـتان ضمـــن تشـــکر از  معـــاون اسـ
مجریـــان و دســـت انـــدرکاران طـــرح تحـــول نظـــام ســـامت از 
ــری  ــده جهـــت پیگیـ ــاد شـ ــور یـ ــل درامـ ــوولین دخیـ ــه مسـ کلیـ
ــکاری بیـــش  ــه همـ ــوت بـ ــر دعـ ــورد نظـ ــداف مـ ــبرد اهـ و پیشـ

ــد.  ازپیـــش نمودنـ

65
گاه

نش
 دا

ی
دها

یدا
رو



مشاركت در برگزاری كارگاههای علمی آموزشی و دوره های 
كوتاه مدت برای متقاضیان كشورهای منطقه 

مشــارکت در برگــزاری برنامــه آموزشــی  Cochrane Systematic reviewتوســط مرکــز 
EBM دانشــگاه و دانشــکده پرســتاری و مامائــی  

 2nd  workshop for ‘Training the Trainers’ Cochrane مشــارکت در برگــزاری
ــدان ــامت دن ــات س ــز تحقیق ــز EBM و مرک ــط مرک Systematic Review توس

مشــارکت و همــکاری بــا مرکــز تحقیقــات ایمونولــوژی در برگــزاری دوره کوتــاه مــدت آنتــی 
بــادی مونوکلونــال  بــرای 11 نفــر از محققیــن عراقــی 

برگزاری همایش های داخلی
اولیــن کنفرانــس بیــن المللــی علــوم زیســتی تبریــز و دوازدهمیــن کنگــره بیــن المللــی 	 

بیوشــیمی فیزیــک ایــران 
سمینار مقاومتهای ضد میکروبی و تجویز منطقی آنتی بیوتیکها در کودکان 	 
بیست و یکمین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران 	 
ششمین همایش بین المللی کودک و نوجوان 	 
شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران	 

 حضور مهمانان و كارشناسان خارجی 
بازدید:

دکتر احمد عباس حسین رئیس دانشکده داروسازی دانشگاه بغداد	 
دکتر نبیل الکردی رئیس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه بغداد	 
دکتر ربیعه محسن الیاسری رئیس دانشکده پرستاری دانشگاه بغداد	 
دکتر محی الجنابی رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه بغداد	 

گذراندن دوره:
کارگاه منطقه ای RTPCR، 18 نفر از کشور عراق	 
کارگاه منطقه ای تولید  آنتی بادی مونوکلونال، 11 نفر از کشور عراق	 
دوره آموزشی فیزیک پزشکی ، 2 نفر از ترکیه 	 
اجــرای قســمتی از پــروژه تحقیقاتــی در دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز، 4 نفــر از 	 

دانشــجویان دســتیاری کشــور عــراق
شرکت در کنگره:

دکتر مجاهد غیث عبدالفتاح، شرکت در هفتمین کنگره مراقبت های ویژه پزشکی

بازدید مسئولین دانشگاه از  دانشگاه ها و مراكز علمی بین المللی:
کشــور عــراق: بازدیــد هیاتــی از مســئولین اجرائــی، آموزشــی و تحقیقاتــی دانشــگاه  بــه 	 

ریاســت معــاون دانشــجوئی دانشــگاه از دانشــگاههای کربــا و کوفــه عــراق در جهــت 
ادامــه  گســترش روابــط علمــی بیــن دو دانشــگاه

 	 KK از  بازدیــد دکتــر حســینی عضــو هیــات علمــی دانشــگاه  کشــور ســنگاپور: 
ــتاورد  ــن دس ــا آخری ــنائی ب ــور آش ــه منظ Women’s And Children’s Hospital ب
هــای علمــی نــوزادان و همچنیــن فراینــد پیگیــری بیمــاران بعــد از ترخیــص بــرای الگــو 
گرفتــن بــرای بیمارســتان هــای دانشــگاه و دیــدار بــا  آقــای wong  معــاون تحقیقــات 
ــا  ــی دانشــگاه ب ــراودات مراکــز تحقیقات ــه گــذاری م ــرای پای ــی ســنگاپور ب دانشــگاه مل

ــور ــی آن کش ــز تحقیقات مراک

عملكرد مدیریت روابط بین الملل دانشگاه در سال1393
ــرای 	  ــدت ب ــاه م ــای کوت ــی و دوره ه ــی اموزش ــای علم ــزاری کارگاهه ــارکت در برگ مش

ــه  ــورهای منطق ــان کش متقاضی
مشارکت در برگزاری کارگاه آموزشی آسم برای 6 نفر از محققان کشور عراق	 
مشــارکت در برگــزاری کارگاه اموزشــی متدهــای جدیــد تلخیــص گیاهــان داروئــی بــرای 	 

7 نفــر از محققــان وزارت صنعــت و معــدن کشــور عــراق
ــن 	  ــرای محققیـ ــال بـ ــادی مونوکلونـ ــی بـ ــی آنتـ ــزاری کارگاه آموزشـ ــارکت در برگـ مشـ

دانشـــگاه بصـــره عـــراق 
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بازدید وزیر سابق بهداشت تركیه از دانشگاه 
ــه،  ــس ترکی ــده مجل ــه و نماین ــابق ترکی ــت س ــر بهداش ــداغ، وزی ک ــب آ ــر رج دکت
ــور  ــص ام ــه و متخص ــت ترکی ــابق وزارت بهداش ــاون س ــون، مع ــت توس ــر نیه دکت
بهداشــتی، دکتــر ظفــر پاموکچــو، مشــاور ســابق وزیــر بهداشــت ترکیــه  و پروفســور 
کــداغ بــه منظــور آشــنایی بــا سیســتم ســامت اســتان آذربایجــان شــرقی و  رجــب آ
ــد  ــن دانشــگاه بازدی ــز  از ای ــوم پزشــکی تبری ــا مســئولین دانشــگاه عل ــادل نظــر ب تب
ــز،  ــوم پزشــکی تبری ــا حضــور دکتــر صومــی رئیــس دانشــگاه عل ــدار ب ــن دی کــرد. ای
کداغ  دکتــر تبریــزی معــاون بهداشــت دانشــگاه، دکتــر ظفرپاموکچومشــاور پروفســورآ
و  گــون بگیــچ سرکنســول جمهــوری ترکیــه درتبریــز و تنی چنــد از کارشناســان وزارت 
کــداغ و هیئــت  بهداشــت و دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز برگــزار شــد. دکتــر رجــب آ
همــراه از مرکــز بهداشــتی درمانــی هــروی، خانــه بهداشــت نعمــت آبــاد، و مجتمــع 
ــن  ــه ای ــراه در ادام ــت هم ــان و هیئ ــن ایش ــرد. همچنی ــدار ک ــه دی ــامت آخمقی س
دیــدار از بخشــهای مختلــف بیمارســتان امــام رضــا)ع( دیــدار نمودنــد. در پایــان ایــن 
دیــدار جلســه ای در اتــاق ریاســت دانشــگاه بــه منظــور جمــع بنــدی و انتقــال تجــارب 

دوجانبــه برگــزار گردیــد. 

بازدید رییس دانشگاه آرداهان تركیه 
و رییس اتحادیه دانشگاه های منطقه قفقاز 

رییــس  و  ترکیــه  آرداهــان  دانشــگاه  رییــس  کورکمــاز  رمضــان  دکتــر 
نماینــده  گلکاریــان  قدیــر  دکتــر  قفقــاز،  منطقــه  دانشــگاههای  اتحادیــه 
ایــران،  دانشــگاههای  حــوزه  در  اتحادیــه  نماینــده  و  آردهــان  دانشــگاه 
رییــس  و  ترکیــه  آرداهــان  دانشــگاه  رییــس  کورکمــاز،  پروفســوردکتررمضان 
اتحادیــه دانشــگاههای منطقــه قفقــاز، بــه همــراه پروفســوردکترقدیرگلکاریان، 
دانشــگاههای  حــوزه  در  اتحادیــه  نماینــده  و  آرداهــان  دانشــگاه  نماینــده 
دیــدار کــرد. تبریــز  پزشــکی  رییــس دانشــگاه علــوم  بــا دکترصومــی   ایــران 
ــان  ــگاه آرداه ــس دانش ــدار ریی ــاوری در دی ــات و فن ــت تحقیق ــزارش معاون ــه گ ب
ترکیــه بــا رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز در مــورد افزایــش همــکاری علمــی 
ــزاری  ــاره برگ ــن در ب ــد. همچنی ــو ش ــجو گفتگ ــتاد و دانش ــادل اس ــی و تب و آموزش
 کنگــره علمــی پزشــکی درمیــان دانشــگاههای منطقــه قفقــاز تبــادل نظــر شــد . 
گفتنــی اســت: درایــن نشســت، کــم و کیــف تفاهمنامــه مــورد بررســی قــرار گرفــت 
ــزار  ــه برگ ــکارای ترکی ــی در آن ــاه م ــه در م ــه ای ک ــه در جلس ــد تفاهمنام و مقررش

خواهــد شــد مــورد امضــای طرفیــن قــرار گیــرد.

بازدید دستیار دبیر كل سازمان ملل و دستیار مدیر 
اجرائی برنامه عمران ملل متحد)UNDP( از دانشگاه

 
ــه  ــت برنام ــتیار ریاس ــد و دس ــل متح ــازمان مل ــرکل س ــاون دبی ــو مع ــگ ش هاولیان
ــران  ــه عم ــیه برنام ــیا و اقیانوس ــه ای آس ــل ومدیردفترمنطق ــازمان مل ــران س عم
ــم ســازمان  ــده مقی ــای گــری لویئــس هماهنــگ کنن ــه همــراه آق ــن ســازمان ب ای
ملــل متحــد درکشــورمان  و  باالســوبرامانیام مورالــی  معــاون دفتربرنامــه عمــران 
ــز  ــکی تبری ــوم  پزش ــگاه عل ــی از دانش ــراه هیئت ــه هم ــران  ب ــل در ته ــازمان مل س
دیــدار کردنــد. ایــن هیئــت نخســت  در جلســه ای بــا حضــور دکتــر صومــی رییــس 
ــدز وزارت  ــرل ای ــس اداره کنت ــت ریی ــز، دکترصداق ــکی تبری ــوم پزش ــگاه عل دانش
بهداشــت، دکترتبریــزی معــاون بهداشــت دانشــگاه و دکتــر انصاریــن  رییــس مرکــز 
تحقیقــات ســل و بیماریهــای ریــوی شــرکت کردنــد. در ایــن دیــدار دکتــر صومــی 
ــاری  ــرل بیم ــت  و کنت ــوه مراقب ــورد نح ــگاه درم ــای  دانش ــی از فعالیت ه گزارش
ســل و ایــدز در اســتان  ارائــه کــرد و توضیحاتــی درخصــوص تاریخچــه ی  تاســیس  
و نحــوه ی  فعالیت هــای بخــش بســتری بیمــاران مقــاوم بــه درمــان ســل و 
نیزمرکــز مشــاوره بیماری هــای رفتــاری بیــان نمــود. هاولیانــگ شــو ضمــن تشــکر 
از برنامه هــای دانشــگاه در زمینــه کنتــرل و مراقبــت بیماریهــای ســل و ایــدز، 
همــکاری ایــن دانشــگاه بــا دفتــر عمــران ســازمان ملــل را بســیار خــوب  ارزیابــی 
ــورد  ــدار درم ــن دی ــن در ای ــرد. طرفی ــد ک ــا تاکی ــن همکاری ه ــه ای ــر ادام ــرده و ب ک
مقدمــات همــکاری در زمینــه برنامه ریــزی بــرای تامیــن نیازهــای ســامتی و 
ــق  ــه تواف ــرقی ب ــان ش ــتان آذربایج ــهرها دراس ــیه ش ــاکنین حاش ــازی س توانمندس
رســیدند. ایــن هیئــت در ادامــه  از بخــش بســتری بیمــاران مقــاوم بــه درمــان ســل 

ــد نمــود.   ــاری دانشــگاه  بازدی و مرکــز مشــاوره بیماریهــای رفت
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عملكرد دانشگاه در ایام نوروز
بازدیــد رئیــس دانشــگاه از مراكــز بهداشــتی 
درمانــی شهرســتان هــای هریــس ، اهــر، كلیبــر 

ــا  ــن و جلف ، خداآفری
ـــز،  ـــکی تبری ـــوم پزش ـــگاه عل ـــی دانش ـــط عموم ـــزارش رواب ـــه گ ب
ـــر حـــوزه ریاســـت  دکتـــر صومـــی رئیـــس دانشـــگاه بـــه همـــراه مدی
ــه  ــوروزی در مورخـ ــام نـ ــای ایـ ــه بازدیدهـ ــگاه ، در ادامـ دانشـ
هـــای 4، 5 و6 فروردیـــن مـــاه از شـــبکه هـــای بهداشـــت، 
مراکـــز بهداشـــتی درمانـــی و مراکـــز اورژانـــس بیـــن راهـــی و 
همچنیـــن از بیمارســـتان هـــای شهرســـتان هـــای هریـــس ، 
ـــی  ـــر صوم ـــود. دکت ـــد نم ـــا بازدی ـــن و جلف ـــر ، خدافری ـــر، کلیب اه
در ایـــن ســـفر چنـــد روزه بـــا مســـئولین و مدیـــران ایـــن شهرســـتان 
ــاز ســـال جدیـــد  ــا از نزدیـــک دیـــدار و ضمـــن تبریـــک آغـ هـ
ـــی  ـــتی درمان ـــات بهداش ـــر خدم ـــه بهت ـــر چ ـــه ه ـــوص ارای درخص
ــکی  ــوم پزشـ ــگاه علـ ــس دانشـ ــد. رئیـ ــه دادنـ ــکیل جلسـ تشـ
ـــائل  ـــل مس ـــر ح ـــد  ب ـــن تاکی ـــات ضم ـــن جلس ـــی ای ـــز در ط تبری
ــی  ــای فـ ــکاری هـ ــش همـ ــر افزایـ ــود ، بـ ــکات موجـ ومشـ
ـــا شـــروع طـــرح ســـامت  ـــد. همزمـــان ب ـــد کردن ـــز تاکی ـــن نی مابی
ـــی ســـرپایی  ـــی و نظارت ـــوروزی از 27 اســـفند 93 تیم هـــای ارزیاب ن
ـــطح  ـــرداری س ـــر ب ـــز تصوی ـــا و مراک ـــان ازدرمانگاه ه ـــاون درم مع
ــچ  ــل هیـ ــام تعطیـ ــا در ایـ ــد تـ ــل می آورنـ ــد بعمـ ــتان بازدیـ اسـ
ـــرداری در  ـــر ب ـــی و تصوی ـــو گراف ـــوص رادی ـــی در خص ـــه نقص گون
ـــتان  ـــت اس ـــح اس ـــه توضی ـــیم . الزم ب ـــته باش ـــتان نداش ـــط اس س
ـــتگاههای  ـــر دس ـــن از نظ ـــوان مجهزتری ـــرقی بعن ـــان ش اذربایج
تصویربـــرداری و رادیوگرافـــی در شـــمالغرب کشـــور مـــی باشـــد 
ـــتانی  ـــم اس ـــهریان ه ـــه همش ـــات ب ـــه خدم ـــر ارای ـــاوه ب ـــه  ع ک
بـــه بیمـــاران اعزامـــی از اســـتانهای همجـــوار پاســـخگو مـــی 
ــوزه ریاســـت  ــر حـ ــراه مدیـ ــه همـ ــگاه بـ ــند. رئیـــس دانشـ باشـ
دانشـــگاه از شهرســـتان اذرشـــهر و اورژانـــس بیـــن راهـــی 
آذرشـــهر بازدیـــد  و از زحمـــات همـــکاران تـــاش و قدردانـــی 
ـــی  ـــتان کنون ـــد از بیمارس ـــن بازدی ـــی ضم ـــر صوم ـــد . دکت نمودن
ـــبت  ـــف نس ـــاش مضاع ـــت و ت ـــا هم ـــد ب ـــد نمودن ـــهر تاکی آذرش
ــر  ــد. دکتـ ــد شـ ــدام خواهـ ــد اقـ ــتان جدیـ ــل بیمارسـ ــه تکمیـ بـ
ـــوگان  ـــداث گ ـــت اح ـــی در دس ـــتی درمان ـــز بهداش ـــی از مرک صوم
هـــم بازدیـــد نمـــود. رئیـــس دانشـــگاه از بیمارســـتان و شـــبکه 
ــی در  ــر صومـ ــد. دکتـ ــد کردنـ ــکو بازدیـ ــان اسـ ــت درمـ بهداشـ
ـــبکه  ـــکاران ش ـــا هم ـــنلی ب ـــوق پرس ـــا و حق ـــوص پرداختی ه خص
صحبـــت نمـــوده و گفـــت تـــاش داریـــم تـــا در پرداختی هـــای 
ـــر  ـــه ذک ـــیم الزم ب ـــته باش ـــری نداش ـــه تاخی ـــچ گون ـــان هی کارکن
اســـت کـــه در ســـال 93 تمامـــی مطالبـــات کارکنـــان رســـمی 
ـــت. ـــده اس ـــت ش ـــی پرداخ ـــات عموم ـــاغل خدم ـــراردادی و مش ق

ـــز  ـــود و 29 بهمـــن تبری ـــی نســـب ، بهب ـــی از بیمارســـتان هـــای عال ـــه همـــراه هیأت ـــم مقـــام رئیـــس دانشـــگاه ب قائ
ـــرد  ـــد ك بازدی

دکتــر طاهــر اقــدم قائــم مقــام رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز، بــه  همــراه تیــم نظارتــی معاونــت درمــان و نماینــده اداره بازرســی و حراســت 
دانشــگاه در اولیــن روز عیــد نــوروز از بیمارســتانهای عالی نســب، 29 بهمــن و بهبــود بازدیــد کــرد. بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه، دکتــر 
طاهــر اقــدم اظهــار داشــت: در طــی ایــن بازدیــد مطابــق چــک لیســت ارســالی از ســوی وزارت بهداشــت درمــان تمامــی مــوارد  بــا مرکــز هــای 
مــورد بازدیــد مطابقــت داده مــی شــود و کــم و کیــف مــوارد را بررســی و اعمــال نظــر مــی نماینــد تــا در تعطیــات نــوروز هیــچ شــهروندی از نبــود 
خدمــات درمانــی رنــج نبــرد. وی افــزود: امیــد اســت بــا تدابیــر اندیشــیده شــده بتوانیــم تعطیــات نــوروز را در ســایه مــادر مهربانیهــا حضــرت 

فاطمــه )س(، بــه خوبــی ســپری کنیــم. 

بازدیــد از مركــز 115 دانشــگاه علــوم پزشــکی 
تبریــز درنخســتین روز ازســال جدیــد 

در نخســتین روز از ســال جدیــد دکتــر صومــی بــه همــراه 
ــی  ــر تق ــگاه و دکت ــام رئیــس دانش ــم مق ــدم قائ ــر اق ــر طاه دکت
زادیــه معــاون درمــان دانشــگاه از مرکــز مدیریــت حــوادث 
ــزارش  ــه گ ــد. ب ــد کردن ــگاه بازدی ــکی دانش ــای پزش و فوریته
روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز  دکتــر صومــی 
ــد  ــان رون ــک در جری ــخگویی از نزدی ــز پاس ــور در مرک ــا حض ب
پاســخگویی بــه تلفــن هــای 115 توســط اپراتورهــا قــرار گرفتــه 
و ضمــن صحبــت بــا پرســنل کشــیک 115 از طریــق بــی ســیم 
آغــاز ســال جدیــد را بــه کلیــه تکنســین های اورژانــس تبریــک 
گفــت. بــه گــزارش فــوق در ادامــه رئیــس دانشــگاه بــه همــراه 
هیــأت همــراه از مرکــز هدایــت درمــان نیــز بازدیــدی داشــتند 
کــه نحــوه انجــام امــورات توســط کارشناســان تشــریح گردیــد. 

دراولین روز از سال جدید،دكتر صومی از مركز آموزشی درمانی شهدا بازدید كرد 
 بـــه  گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز، در  بازدیـــد از مرکـــز  آموزشـــی درمانی شـــهدا  ، دکتـــر صومـــی  بـــا کادر کشـــیک نـــوروزی 
ـــاران  ـــت  از بیم ـــورت گرف ـــت ص ـــی، مدیردفترریاس ـــح اله ـــر فت ـــی دکت ـــا همراه ـــه ب ـــدار ک ـــن دی ـــت. درای ـــک گف ـــو را تبری ـــال ن ـــاز س ـــوده، آغ ـــدار نم دی
ـــرار گرفـــت.   ـــه خدمـــات  ق ـــد  درمـــان و چگونگـــی ارای ـــان رون ـــا همراهـــان  بیمـــاران ، در جری ـــادت نمـــوده و ضمـــن  صحبـــت  ب بســـتری در مرکـــز عی

نشست رییس دانشگاه با دانشجویان خارجی 
بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه علـوم پزشـکی تبریـز، دکترمحمـد حسـین صومی رییـس دانشـگاه علـوم پزشـکی تبریزبا دانشـجویان 
اتبـاع خارجـی  دانشـگاه دیـدار کـرد . بنـا بـر همیـن گـزارش در این نشسـت صمیمـی دکترصومـی ضمـن تبریک فرا رسـیدن سـال نو برای 
دانشـجویان آرزوی  موفقیـت نمـوده و گفت: سـعی مـی کنیـم  مشـکل روادیـد دانشـجویان را در اسـرع زمـان حـل نماییـم تـا دانشـجویان 
بـه غیـر از تحصیـل و آمـوزش دغـده هـای دیگـری نداشـته باشـند. گفتنـی اسـت:  ایـن نشسـت صمیمی بـا حضور 20 نفـر از دانشـجویان 

خارجـی در سـالن کنفرانـس حـوزه ریاسـت دانشـگاه و تـا 4 سـاعت مانـده بـه تحویـل سـال نو ادامه داشـت .
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بازدید دكتر اصان آبادی از شهرستان هشترود 
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه  دکتــر ســعید اصــان آبــادی معــاون آموزشــی و بــه همــراه تیــم نظارتــی معاونــت درمــان و نماینــده اداره 
بازرســی و پاســخگویی بــه شــکایات دانشــگاه از شــبکه بهداشــت و درمــان هشــترود بازدیــد کــرده وضــن تبریــک ایــام نــوروز ازنزدیــک در جریــان 
رونــد امــور قــرار گرفــت. بــه گــزارش فــوق در طــی ســفر بــه شهرســتان هشــترود معــاون آموزشــی وهیــأت همــراه همچنیــن از  اورژانــس هــای 
بیــن راهــی ســرچم ، قــره بابــا و نیــز از اورژانــس و بیمارســتان هشــترود نیــز بازدیــد صــورت نمــوده  و آغازســال نــو را بــه کارکنــان تبریــک گفــت. 

بازدیدهای دكتر پورآقائی )معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه(
بازدید از مراکز: میانه، چاراویماق، هشترود، سراب، مهربان، هریس  94/1/2

بازدید از مراکز: تسوج، شبستر، صوفیان  94/1/3
بازدید از مرکز: ورزقان وبیمارستان ارتش تبریز  94/1/4

بازدیدهای دكتر عاقبتی )مدیر نوسازی و تحول اداری(
94/1/9     شرکت در جلسه تحلیل مالی مراکز آموزشی درمانی امام رضا و سینا
شرکت در جلسه تحلیل مالی مراکز آموزشی درمانی شهدا و طالقانی  94/1/10

شرکت در جلسه تحلیل مالی مرکز آموزشی درمانی رازی  94/1/11
شرکت در جلسه تحلیل مالی شبکه بهداشت و درمان شهرستان شبستر  94/1/14

الف: نظارت بر مراكز و اماكن )مراكز و اماكن طبق تعریف دستورالعمل(

تعداد کارت بهداشت صادر شده تعداد موارد تعطیل شده تعداد موارد معرفی شده به دادگاه تعداد موارد بازدید شده تعد اد تحت پوشش نوع امکنه و مرکز

4010 35 235 17937 32809 مراکز تهیه، عرضه و فروش موادغذایی

677 2 27 2828 8027 اماکن عمومی

258 16 43 1800 606 اماکن بین راهی

ب: نمونه برداری

موارد فاقد نتیجه موارد نامطلوب موارد مطلوب تعداد کل موارد فعالیت

290 1 3 294 نمونه برداری از موادغذایی سنتی

79 --- --- 79 نمونه برداری از موادغذایی صنعتی

69 1447 1521 نمونه برداری میکروبی آب

  347 6698 7445 کلرسنجی

ج: متفرقه

بازدیــد از کلیــه ترمینالهــا، ایســتگاههای قطــار و فرودگاههــا – بازدیــد مشــترک بــا ســازمان حمــل و نقــل جــاده ای و تعزیــرات و ســازمان گردشــگری از کلیــه ســرویس هــای بهداشــتی و نمــاز خانــه هــای جایگاههــای 
ســوخت و مســاجد و رســتوران هــای بیــن راهــی – بازدیــد از ســرویس هــای بهداشــتی تمامــی پــارک هــا 

مقدار موادغذایی فاسد، کشف و معدوم شده به کیلوگرم     11944

448 تعداد موارد برخورد با دستفروشان دوره گرد

27 میانگین تعداد اکیپهای بازرسی در هر روز در طول طرح در کل منطقه تحت پوشش

47 میانگین تعداد پرسنل فعال در هر اکیپ بازرسی در هر روز در طول طرح در کل منطقه تحت پوشش

24420 حجم کاری انجام شده بر حسب نفر ساعت در طول طرح

  جدول نتایج و آمار دستاوردهای طرح »بسیج سالمت نوروزی« اول اسفند ماه 1393 لغایت پانزدهم فروردین1394 
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  بازدید دكتر جبارزاده از مركزاورژانس 115 استان

شــرقی  آذربایجــان  محتــرم  اســتاندار  جبــارزاده  دکتــر 
فروردیــن  روز12  در  اســتان   115 اورژانــس  ازمرکــز 
1394 بــه صــورت ســرزده بازدیدنمــود. در بازدیداســتاندار 
ــه همــراه ریاســت دانشــگاه  ــرم آذربایجــان شــرقی ب محت
تبریــک  ضمــن  جبــارزاده  تبریز،دکتــر  پزشــکی  علــوم 
عیدنــوروز بــه همــکاران شــاغل در اورزانــس 115 اســتان 
ــد  ــن بازدی ــرد. در ای ــی ک ــزان قدردان ــن عزی ــات ای از زحم
دکتــر صومــی رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز، 

ــود. ــه نم ــز را ارائ ــن مرک ــی ای ــد عملیات ــی از رون گزارش

خاصه عملکرد معاونت درمان دانشگاه در ایام نورورز 94
ـــد  ـــروری بای ـــای ض ـــش ه ـــه بخ ـــتانی ک ـــی بیمارس ـــز درمان ـــردن مراک ـــف ک موظ
ـــز در روز  ـــه در آن مرک ـــی ک ـــت خدمات ـــه عل ـــه ب ـــاری ک ـــچ بیم ـــند و هی ـــال باش فع
عـــادی وجـــود دارد بیـــرون از مرکـــز ارجـــاع نشـــود)تصویربرداری – آزمایشـــگاه 
– عمـــل جراحـــی و ...(، کشـــیک شـــبانه روزی مراکـــز تصویـــر بـــرداری در 
ــب  ــبانه روزی و مطـ ــای شـ ــی از درمانگاههـ ــاران ارجاعـ ــه بیمـ ــوروز کـ ــام نـ ایـ
هـــا جهـــت انجـــام خدمـــات بـــه ایـــن مراکـــز مراجعـــه کننـــد، درمانگاههـــای 
ــی  ــک عمومـ ــت پزشـ ــادی ویزیـ ــق روال عـ ــدند طبـ ــف شـ ــبانه روزی موظـ شـ
درمانـــگاه – دندانپزشـــک و تزریقـــات و پانســـمان بایـــد 24 ســـاعته فعـــال و 
ICU- -ارائـــه خدمـــات نمایـــد، رصدکـــردن بخشـــهای مراقبـــت ویژه)دیالیـــز
CCU-NICU(توســـط همـــکاران کـــه جابجایـــی صـــورت گرفتـــه و مشـــکلی 
ــکیل  ــد، تشـ ــش نیایـ ــاران پیـ ــه بیمـ ــی بـ ــت خالـ ــود تخـ ــدم وجـ ــت عـ ــه علـ بـ
ــناس  ــان – کارشـ ــت درمـ ــتادی معاونـ ــده سـ ــکل از )نماینـ ــارت متشـ ــم نظـ تیـ

معاونـــت درمان-بازرســـی- حراســـت-هیات رییســـه(طبق برنامـــه جهـــت بازدیـــد و تهیـــه گـــزارش طبـــق چـــک لیســـت و اقدامـــات الزم بـــرای مشـــکات پیـــش آمـــده، مشـــخص نمـــودن فـــرد پاســـخگو 
در هـــر بیمارســـتان در صـــورت عـــدم حضـــور رییـــس بیمارســـتان بصـــورت 24 ســـاعته، کل بازدیـــد از مراکـــز درمانـــی بســـتری جمعـــًا 59 مـــورد، جمـــع کل مراجعیـــن در اورژانـــس هـــای اســـتان 
بیمـــاران ســـطح 5 و4 مســـاوی 58770 و ســـطح 1و2و3 مســـاوی18370و بســـتری مســـاوی4438 از اقدامـــات معاونـــت درمـــان دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز در ایـــام نـــوروز 94 بـــوده اســـت . 

ــگاه  ــت دانش ــت بهداش ــرد معاون ــه عملک خاص
ــورورز 94 ــام ن در ای

دکتــر تبریــزی معــاون بهداشــت دانشــگاه علــوم پزشــکی 
تبریــز در ایــام نــوروز از مراکــز بهداشــتی و درمانــی شهرســتان 
ــین  ــیه نش ــق حاش ــانی در مناط ــت رس ــوه خدم ــد و از نح مرن
ــت  ــن از فعالی ــل آورد وی همچنی ــه عم ــد ب ــهر بازدی ــن ش ای
هــای بهداشــت محیــط شهرســتان جلفــا و اماکــن تهیــه  
ــد نمــود . دکتــر تبریــزی  ــع و عرضــه مــواد غذایــی بازدی وتوزی
در ایــام نــوروز از مرکــز بهداشــت شهرســتان تبریــز نیــز بازدیــد 
بــه عمــل آورده و در جریــان فعالیــت هــای بهداشــت محیــط  
ــران و  ــهید چم ــامت ش ــع س ــد از مجتم ــت. بازدی ــرار گرف ق
ــوع 2921  ــت 94/1/14 در مجم ــوروزی از 93/12/27 لغای ــداد ن ــرح ام ــول ط ــت. در ط ــورت گرف ــوروز ص ــام ن ــه در ای ــود ک ــگاه ب ــت دانش ــاون بهداش ــای مع ــر بازدیده ــه از دیگ ــامت مربوط ــز س مراک
ــود کــه 20% از  ــت تصادفــی ب ــداد 590 مــورد مأموری ــن تع ــل افزایــش 7/9 درصــدی داشــته اســت. از ای ــه مــدت مشــابه ســال قب ــد، کــه نســبت ب ــت در کل اســتان آذربایجــان شــرقی انجــام گردی مأموری
ــه مــدت مشــابه ســال قبــل تفاوتــی نداشــته اســت.علیرغم ثابــت مانــدن عــدد مطلــق کل مأموریتهــای تصادفــی اورژانــس، تصادفــات جــاده ای  کل مأموریتهــای اورژانــس را شــامل مــی شــود و نســبت ب
ــش داشــته اســت. ــزان افزای ــن می ــه همی ــات در حــوزه درون شــهری ب ــداد تصادف ــی اســت کــه تع ــن در حال ــه ســال گذشــته 55 مــورد کاهــش ) 19/7%( داشــته اســت. ای ــوده کــه نســبت ب 224 مــورد ب

تعــداد کل مصــدوم تصادفــی در طــول طــرح امــداد نــوروزی 750 نفــر بــوده اســت کــه از ایــن تعــداد  	 
650 نفــر )87%( بــه بیمارســتان اعــزام و بقیــه در محــل  مــداوای ســرپایی شــده انــد.

تعــداد کل فوتــی ناشــی از حــوادث ترافیکــی گــزارش شــده بــه دیســپچ مرکــز 115 در کل اســتان 	 
15 نفــر مــی باشــد کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل یــک نفــر بیشــتر شــده اســت.

تعــداد ایســتگاههای ســامت در ســال 1394 در کل اســتان 10 پایــگاه بــود کــه نســبت بــه ســال 	 
گذشــته ) 3 پایــگاه ســامت( بیــش از ســه برابــر شــده بــود.

 در مدت طرح امداد نورزی 1087 نفر از هموطنان با مراجعه به این ایستگاهها از خدمات مختلف 	 
درمان سرپایی بهره مند شده اند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش 16 برابری داشته است. 

تبلیغــات مناســب و حضــور مســتمر تکنســین هــای اورژانــس و نظــارت بــر عمکلــرد ایســتگاههای 	 
ــن  ــه ای ــن ب ــه مراجعی ــل توج ــش قاب ــل افزای ــده دالی ــد عم ــی توان ــه ، م ــورت روزان ــه ص ــامت ب س

ایســتگاهها باشــد.
از هفتــه آخــر اســفندماه ســال قبــل تاکنــون تعــداد 9 مــورد مصاحبــه بــا صــدا و ســیمای اســتانی و 	 

نیــز شــبکه 3 ســیما و یــک مــورد کنفرانــس مطبوعاتــی بــا اصحــاب رســانه جهــت اطــاع رســانی 
طــرح امــداد نــوروزی 94 انجــام شــده اســت.  

بــه دلیــل شــرایط جــوی نامناســب در اکثــر روزهــای طــرح ، بهــره گیــری از خدمــت بالگــرد اورژانس 	 
بــرای حــوادث ترافیکــی میســر نگردیــد و فقــط یــک روز اســتقرار در حاشــیه آزادراه انجام شــد. 

خاصه عملکرد مركز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی در ایام نورورز 94
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تعیین برنامه آنکال و کشیک های نوروزی اداره نظارت بر دارو   .1
ــای  ــامل راهنم ــوری )ش ــده حض ــه کنن ــاران مراجع ــانی بیم ــاع رس ــت اط ــژه جه ــج وی ــه پکی تهی  .2
تامیــن داروهــای خــاص و  شــماره تلفــن هــای ضــروری و لیســت اســامی داروخانــه هــای شــبانه 
روزی اســتان و تبریــز( توســط همــکاران کشــیک ایــام نــوروزی و حضــور آنهــا در روزهــای کشــیک 

طبــق برنامــه 
ــه  ــت ارائ ــا جه ــه آنه ــاه و توجی ــفند م ــی اس ــه ط ــد جلس ــهر در چن ــای ش ــه ه ــوت از داروخان دع  .3

ــوروزی ــام ن ــی ای ــی در ط ــه داروی ــات بهین خدم
تشــکیل تیــم بازرســی در ســطح شــهر و انجــام بازدیــد از نحــوه ارائــه خدمــات داروخانــه هــای شــبانه   .4

روزی در تعطیــات رســمی نــوروز توســط کارشناســان دارویــی ایــن معاونــت
ــماره 2  ــه ش ــط داروخان ــن 34422462 توس ــماره تلف ــا ش ــبانه روزی ب ــتمر ش ــت مس ــه فعالی ادام  .5
دانشــکده داروســازی )شــهید توفیقــی( در ایــام نــوروز )بــرای پاســخ دهــی بــه ســؤاالت دارویــی و 

ــتان( ــطح اس ــاب در س ــاز و کمی ــورد نی ــای م ــه داروه ــوه تهی ــورد نح ــاران در م ــی بیم راهنمای
هماهنگی و تعیین برنامه آنکالی و کشیک شرکتهای توزیع دارو در ایام تعطیات نوروز   .6

هماهنگــی و تعییــن برنامــه آنکالــی و کشــیک واحــد نظــارت بــر مــواد اعتیــادآور در ایــام تعطیــات   .7
نــوروز )فایــل بــه پیوســت( و بازدیــد از 34 مــورد کلینیــک تــرک اعتیــاد در ایــن ایــام.

ــام  ــی و پیشــگیری از مســمومیت در ای ــه هــای داروی ــوان »توصی ــا عن ــوروز ب ــژه ن ــت وی ــه پمفل تهی  .8
ــی  ــامان ده ــز و  »س ــبانه روزی تبری ــای ش ــه ه ــت داروخان ــاوی لیس ــوروز« ح ــد ن ــات عی تعطی
ــا ســفر« حــاوی لیســت  ــه ی ــا مســمومیت در خان ــه » و »اقدامــات در برخــورد ب ــی خان قفســه داروی

داروخانه هــای شــبانه روزی اســتان  
توزیــع پوســترهای تهیــه شــده بــا همــکاری معاونــت بهداشــتی دانشــگاه در مبــادی ورودی شــهر و   .9

... جهــت دسترســی همشــهریان و مســافران نــوروزی 
ــه  ــز در کلی ــتان و نی ــی اس ــتی درمان ــای بهداش ــبکه ه ــط ش ــده توس ــه ش ــترهای تهی ــع پوس توزی  .10

ــن ــد مراجعی ــرض دی ــب در مع ــت نص ــتان جه ــای اس ــه ه ــا و داروخان ــتانها، درمانگاهه بیمارس
ــق  ــای مناط ــوس ه ــر اتوب ــا ب ــب آنه ــی و نص ــعارهای داروی ــاوی ش ــتیکر ح ــداد 25 اس ــه تع تهی  .11

ــهر ــردد ش پرت
انجــام بازدیــد از 2 بیمارســتان خصوصــی تبریــز توســط معــاون غــذا و دارو و ارزیابــی نحــوه ارائــه   .12
ــه  ــات رئیس ــای هی ــیک اعض ــی کش ــه تنظیم ــاس برنام ــر اس ــا ب ــی آنه ــی و داروئ ــات درمان خدم

ــگاه  دانش
انجــام 92 فقــره بازدیــد از واحدهــای تولیــد مــواد غذائــی و آرایشــی و بهداشــتی و 3 مــورد امحــاء   .13

دوغ غیــر بهداشــتی

خاصه عملکرد معاونت غذا و دارو 

فعالیت های بخش آزمایشگاه كنترل مواد غذائی و آرایشی و بهداشتی به شرح جدول زیر:

تعداد نمونه های ارسالی در طول 2 هفته اول 94نام بخشردیف

7چاشنیجات)انواع آجیل –خرما-چای(5

29میکروبشناسی6

6سم شناسی7

1مواد اولیه )وارداتی(8

تعداد نمونه های ارسالی در طول 2 هفته اول 94نام بخشردیف

4لبنیات1

2فراورده های گوشتی2

19غات و شیرینیهای آردی و نان3

13نگهدارنده و رنگ4

 جمع كل :81

71
گاه

نش
 دا

ی
دها

یدا
رو



 

  WORLD HEALTH DAY 201 5
#safefood | www.who.int /whd / food-safety

From farm to plate, 
make food safe

HOW SAFE  
IS YOUR FOOD?

72

ت
ام

 س
فته

ه



 

  WORLD HEALTH DAY 201 5
#safefood | www.who.int /whd / food-safety

From farm to plate, 
make food safe

HOW SAFE  
IS YOUR FOOD?

73
ت

ام
 س

فته
ه



  روز 7 آوریـل برابـر بـا 18 فروردیـن مـاه  »روز جهانـی بهداشـت« نـام گرفتـه اسـت و همـه سـاله برنامـه هایی در  
گرامیداشـت ایـن روز در سراسـر جهـان برگـزار می شـود. امـا نظـر بـه اهمیـت  سـامتی در زندگی آحـاد جامعه و 
نقشـی كه انسـان سـالم می تواند در شـکل دهی جامعه سـالم داشـته باشـد، تعیین زمان بیشـتر از یك روز برای 
گرامیداشـت برنامـه هـای مرتبـط بـا سـامت و تکریـم فعالیت هـای دسـت اندركاران عرصـه بهداشـت و درمـان 

مـورد توجه قـرار گرفت.

غذا باید
 حتی االمکان به حالت 

طبیعی و كامل نزدیک تر 
بوده، تحت كمترین 

فرآوری قرار گرفته، مواد 
مغذی و فیبر موجود در 
آنها حذف نشده و فاقد 
افزودنی های سنتتیک 

باشند

 در این راستا امسال در ایران از 1 تا 7  اردیبهشت 
نام گـذاری شـده و همـه  نـام هفتـه سـامت  بـه 
سـاله بـا اجـرای برنامـه هـای متنـوع ایـن هفتـه 
سـال  سـامت  هفتـه  می شـود.  داشـته  گرامـی 
1394 نیـز همچـون سـال های گذشـته بـا اجرای 
برنامـه هـای مناسـب و بـا موضـوع:" ایمنـی غذا " 
گرامـی داشـته شـد. غذای سـالم و به عبـارت بهتر 
و شـاید اساسـی  از مهم تریـن  یکـی  تغذیـه سـالم 
تریـن راه دسـتیابی به سـامت جسـم اسـت گرچه 
نیسـت.  تاثیـر  بـی  نیـز  روان  سـامت  ارتقـاء   در 
تعریـف سـازمان بهداشـت جهانـی در مـورد غذای 

سـالم عبارت اسـت از:
همه  شـرایط واقدامـات الزم در دوره تهیه 
كـردن ٬ فرآینـد ٬ انبار كـردن ٬توزیع و آماده 
كـردن خوراک بـه منظور تضمین سـامت 
٬ خـوب بـودن ٬ پاكیزگـی و برازنـده بـودن 

خوراک بـرای مصرف انسـان.
ــا  ــالم ی ــذای س ــود غ ــوم می ش ــب  معل ــن ترتی بدی
ــالم  ــه س ــواد اولی ــه از م ــت ک ــی اس ــن ، غذای ایم
ــذای  ــی، غ ــه عبارت ــد. ب ــده باش ــه ش ــن تهی و ایم
و  مضــر  و  زیانبخــش  مــواد  از  عــاری  ســالم 
متشــکل از اجــزای مفیــد بــرای ســامت مصــرف 
ــورت  ــه ص ــذا ب ــه غ ــل تهی ــت. مراح ــدگان اس کنن

یــک زنجیــره در هــم تنیــده اســت و چنانچــه هــر 
یــک از ایــن اجــزاء دچــار نقــص یــا کمبــود شــود ، 
دیگــر قســمتها نیــز از آن متاثــر خواهــد شــد و بــه 
ــی غــذا مســتلزم تامیــن  طــور کلــی ســامت نهای

ــت. ــز اس ــن اج ــه ای ــامت هم س
مهم تریــن  از  یکــی  ســاده تر   عبــارت  به 
ارتقــای  تامیــن و حتــی  اهــداف مصــرف غــذا 
ــت  ــن اس ــه ای ــن نکت ــد. مهم تری ــامت می باش س
کــه غذایــی می توانــد ایــن وظیفــه مهــم را بــه 
ــد و  ــن باش ــالم و ایم ــود س ــه خ ــاند ک ــام رس انج
ــواد  ــرژی و م ــد. داشــتن ان ــد نکن ســامت را تهدی
ــودن از  ــاری ب ــال ع ــن ح ــی و در عی ــذی کاف مغ
ــی از  ــیمیایی و میکروب ــی، ش ــای فیزیک آلودگی ه
ــت.  ــالم هس ــذای س ــک غ ــات ی ــه خصوصی جمل
معمــوال دو منبــع عمــده تامیــن غــذا بــرای انســان 
ــر  ــون ه ــی و چ ــی و دام ــع گیاه ــد از: مناب عبارتن
ــذا  ــد؛ ل ــرورش می یابن ــه پ ــع در مزرع ــن مناب دو ای
مزرعــه بــه عنــوان مبــدا تولیــد غــذا در نظــر گرفتــه 
مــی شــود. غــذا پــس از تولیــد بــه صــورت خــام در 
ــرده  ــاده ســازی های خاصــی را طــی ک مزرعــه آم
و در نهایــت بــه دســت مصــرف کننــده نهایــی 
ــوان  ــی ت ــازیها م ــن آماده س ــه ای ــد. از جمل می رس
بــه فــرآوری، بســته بنــدی، انبــار کــردن، توزیــع و 

ــوان اشــاره نمــود.  ــی غــذا مــی ت آماده ســازی نهای
در نهایــت غــذا در ســر ســفره قــرار گرفتــه و میــل 
مــی شــود. از ایــن رو ســامت و ایمنــی غــذا 
فقــط شــامل یــک مرحلــه نبــوده و بایــد مجموعــه 
ــا  ــرد ت ــورت گی ــی ص ــگ و اساس ــات هماهن اقدام
در هــر یــک از مراحــل فــوق غــذا ســامت خــود را 
حفــظ کــرده و بــه عبــارت بهتــر گســتره وســیع "از 
مزرعــه تــا ســفره" در بحــث ســامت غــذا مدنظــر 

می باشــد.
بــرای  نیــز  دیگــری  ویژگی هــای  امــروزه  البتــه 
ــه  ــود، از جمل ــه می ش ــر گرفت ــالم در نظ ــذای س غ
ایــن کــه حتــی االمــکان بــه حالــت طبیعــی و 
کامــل نزدیــک تــر بــوده ، تحــت کمتریــن فــرآوری 
قــرار گرفتــه ، مــواد مغــذی و فیبــر موجــود در آنهــا 
حــذف نشــده و فاقــد افزودنــی هــای ســنتتیک 
باشــند. واژه ارگانیــک هــم امــروزه مــورد توجــه 
بــوده و تولیــد و عرضــه غذاهــای ارگانیــک در حــال 
ــرای  ــد توجــه داشــت ب گســترش هســت. البتــه بای
اینکــه غذایــی بــه عنــوان ارگانیــک شــناخته شــود 
بــه  توجــه  و  دارد  را الزم  ویژگی هایــی  و  شــرایط 
معیارهــای زیســت محیطــی و حفاظــت از آب و 
ــی  ــل های آت ــرای نس ــا ب ــت از آنه ــاک و محافظ خ
ــای  ــاورزی و کوده ــموم کش ــتفاده از س ــدم اس و ع

ــودن  ــک ب ــای ارگانی ــی از معیاره ــیمیایی بخش ش
یــک غــذا هســتند و بــرای اینکــه یــک غــذا بتوانــد 
عنــوان ارگانیــک را در برچســب خــود داشــته باشــد 
ــن  الزم اســت تحــت نظــارت ســازمانهای ناظــر بی
ــوان » ارگانیــک« شــود  ــه اخــذ عن ــی اقــدام ب الملل
ــک  ــر اگانی ــل ب ــده دلی ــای تولیدکنن ــرف ادع و ص
بــودن یــک محصــول نیســت. در ایــران وزارت 
بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی بــا توجــه بــه 
رســالت خــود  بــه عنــوان متولــی ســامت جامعــه 
ــه عنــوان  ــا همــکاری وزرات جهــاد کشــاورزی ) ب ب
متولــی تولیــد فــراورده ای کشــاورزی و محصــوالت 
ــر  ــتاندارد ب ــی اس ــازمان مل ــز س ــی( و نی ــام دام خ
حــوزه غــذا نظــارت جــدی داشــته و ســازمان غــذا 
و  بهداشــت  بهداشــتی وزارت   و معاونــت  دارو  و 
بــه تبــع آن معاونتهــای غــذا و دارو و بهداشــتی 
ــا نظــارت مســتمر  ــوم پزشــکی ب دانشــگاههای عل
ــی واردات  ــع ، مصــرف و حت ــد، توزی در بخــش تولی
و صــادرات مــواد اولیــه و محصــوالت غذایــی ســعی 
مــی کننــد نقــش تعییــن کننــده خــود را  در تامیــن 
و ارتقــای ســامت مــواد غذایــی از مزرعــه تــا ســفره 
بــه خوبــی ایفــا نماینــد و در پیشــگیری از بیماریهــا و 
کاهــش هزینــه هــای حــوزه ســامت موثــر باشــند. 
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بهبود سبک زندگی در جامعه
ســازمان جهانــی بهداشــت، بهبــود شــیوه زندگــی را مهمتریــن راه تامین،حفــظ وارتقــای ســامت جامعــه مــی دانــد و معتقــد اســت مــردم بیشــترین نقــش را در ارتقــای ســامتی شــان دارنــد. امــروزه معتقدنــد اگــر مــردم 
رفتارهــای ســامت زا را در زندگــی روزمــره خودپیشــه کننــد می توانندتــا حــد زیــادی بــه ســامتی خــود کمــک نماینــد. اتخــاذ تصمیــم هــای کلیــدی تاثیرگــزار بــر ســامت توســط مــردم کــه بطــور قابــل ماحظــه ای تحــت 
کنتــرل خــود آنهــا باشــد، عادت هــای بــد بهداشــتی مــردم موجــب ایجــاد مخاطــرات خــود خواســته بــرای آن هــا مــی  شــود. وقتــی کــه تهدیدهــای مذکــور موجــب بیمــاری یــا مــرگ شــود می تــوان ادعــا کــرد کــه شــیوه 
زندگــی نقــش اساســی در بــروز بیمــاری یــا مــرگ دارد. امــروزه حمایــت اجتماعــی بــه عنــوان یــك عامــل تعییــن کننــده ســامت شــناخته شــده اســت تحقیقــات نشــان داده انــد کــه مشــارکت مــردم در برنامه هــای  ارتقــای 
ســامت و  پیشــگیری از بیمــاری و آســیب، حیاتــی می باشــد. جامعــه و مــردم بایــد ظرفیــت ایفــای نقــش هــای قوی تــر در  ارتقــای ســامت و پیشــگیری از بیمــاری و آســیب را کســب نماینــد. آموختــن مهارت هــای 

گروهــی نظیــر رهبــری، همــکاری، ارتباطــات، راهبردهــای حمایــت اجتماعــی، راهبردهــای حــل مســأله و خودمراقبتــی بایــد بــه عنــوان بخــش اصلــی آموزشــهای شــیوه زندگــی بــه مــردم محســوب شــود. 

»ایمنی غذا، از مزرعه تا سفره«)شعار هفته سالمت 1394(
مــواد غذایــی ناســالم باعــث مــرگ 2 میلیــون نفــر در ســال می شــوند کــه عمــده ایــن افــراد را کــودکان تشــکیل 
ــی،  ــواد غذای ــده م ــوده کنن ــواد شــیمیایی آل ــا م ــگل هــا و ی ــروس هــا، ان ــری هــای مضــر، وی ــد. باکت می دهن
مســئول بــروز بیــش از 200 بیمــاری ) از اســهال گرفتــه تــا ســرطان( هســتند. تهدیــدات جدیــد بــرای ایمنــی 
مــواد غذایــی بــه طــور مــداوم در حــال ظهــور و بــروز هســتند و تغییــر در شــیوه تولیــد، توزیــع و مصــرف مــواد 
غذایــی، تغییــر در محیــط زیســت، ظهــور عوامــل بیماریــزای جدیــد  و مقاومــت ضــد میکروبــی سیســتم ایمنــی 
مــواد غذایــی را  بــه چالــش کشــیده اند، کمــا ایــن کــه افزایــش ســفر و تجــارت هــم، احتمــال شــیوع آلودگــی 
هــا را افزایــش داده است.ســازمان جهانــی بهداشــت )WHO( شــعار خــود را در ســال 2015 بهبــود ایمنــی 
مــواد غذایــی از مزرعــه تــا ســفره )همیشــه و همــه جــا( قــرار داده اســت. در ایــن کمپیــن، WHO  تــاش مــی 
کنــد تــا ایمنــی غــذا در طــول زنجیــره غذایــی )از مزرعــه تــا ســفره شــامل تولیــد، توزیــع و مصــرف( در روز جهانی 
بهداشــت بهبــود ببخشــد. WHO   بــه کشــورها، در پیشــگیری، شناســایی، و درمــان بیمــاری هــای ناشــی از 
ــرای پوشــش  ــی، ب ــد اســتانداردها و دســتورالعمل هــای بیــن الملل ــاط بای ــن ارتب ــد و در ای غــذا کمــک می کن

فرایندهــای اصلــی غذایــی، تهیــه گــردد. 

سازمان جهانی بهداشت 5 رفتار كلیدی برای راهنمایی فروشندگان و مصرف 
كنندگان غذای سالم و ایمن را به شرح زیر تعریف كرده است:

 حفظ تمیزی و پاکیزگی	 
جدا نگهداشتن مواد غذایی خام از مواد غذایی 	 

پخته
پختن کامل مواد غذایی	 

نگهــداری غذاها در دمای مناســـب 	 
)زیر 5 درجه سانتیگراد(

استفاده از آب و مواد اولیه سالم	 

تامیــن ایمنــی غذایــی مســئولیت مشــترک کلیــه افــراد دخیــل -از کشــاورزان و تولیدکننــدگان گرفتــه 
ــه  ــا ب ــت ت ــی اس ــت )2015( فرصت ــی بهداش ــت و روز جهان ــدگان – اس ــرف کنن ــندگان و مص ــا فروش ت
ــع کننــدگان، متخصصــان بهداشــت و ســامت و  مســئولین دولتــی، کشــاورزان، تولیدکننــدگان، توزی
هم چنیــن مصــرف کننــدگان، در مــورد اهمیــت ایمنــی مــواد غذایــی، هشــدار داده شــود. بــا توجــه بــه 
افزایــش تولیــد مــواد غذایــی بــی کیفیــت و نامطلــوب توســط تولیدکننــدگان و ســوء اســتفاده از نیازهــای 
گاهــی مصــرف کننــدگان  تغذیــه ای مــردم،  بــه نظــر می آیــد کــه ایــن شــعار می توانــد در ارتقــای ســطح آ
و  بــه تبــع آن افزایــش ســامت تغذیهــای جامعــه رونــد مطلوبــی را ایجــاد  نمایــد و منجــر بــه توجــه ویــژه 

مــردم و مســئولین بــه این مســئله مهــم شــود.

در شیوه زندگی سالم باید موارد ذیل مد نظر بوده و دانش و مهارت الزم به مردم داده شود
ورزش	 
تغذیه مناسب	 
مطالعه و کارهای ذهنی	 
استفاده از طبیعت	 
استفاده از هنر	 
نیایش	 

ارتباط با خانواده	 
توسعه روابط اجتماعی	 
استراحت و تفریح کافی	 
از 	  پرهیز  و  بخش  سامت  رفتارهای  و  عادات  کسب 

رفتارهای بیماری زا
کنترل عوامل محیطی خطرساز	 

پیشگیری و مراقبت از بیماریها	 

پنج رفتار كلیدی برای رژیم غذایی سالم
ــیر  ــا ش ــوزاد ب ــاری ن ــه انحص 1-تغذی

مــادر در 6 مــاه اول
2-خوردن مواد غذایی متنوع

3-استفاده کافی از میوه و سبزی
ــا و  ــی ه ــدود از چرب ــتفاده مح 4-اس

ــا ــن ه روغ

5-کاهش مصرف شکر و نمک

پنج رفتار كلیدی برای فعالیت بدنی
1-کنار گذاشتن کم تحرکی و شروع فعالیت بدنی منظم

2-فعالیت بدنی روزانه با هر روش ممکن
3-صدوپنجاه دقیقه فعالیت بدنی با شدت متوسط در هفته

4-لذت بردن از فعالیت بدنی با شدت باال برای افرادی که توان آن را دارند
5-شصت دقیقه فعالیت بدنی متوسط تا شدید برای نوجوانان و جوانان در سن مدرسه
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هیـات رییسـه ، مدیـران و کارشناسـان 
بـه  تبریـز  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه 
بـا  سـامت  هفتـه  آغـاز  مناسـبت 
امـام  و  اسـتان  در  فقیـه  ولـی  نماینـده 
 . کردنـد  دیـدار  تبریـز  محبـوب  جمعـه 
در ایـن دیـدار حضـرت آیت  اللـه مجتهد 
خوشـوقتی  ابـراز  ضمـن  شبسـتری 
هفتـه  کاران  انـدر  دسـت  بـا  دیـدار  از 
سـامت بـا ایشـان از دسـتورات متعالی 
درمـان  و  پیشـگیری  جهـت  اسـام 
سـخنان  روحـی  و  جسـمی  امـراض 
در   : گفتنـد  و  نمـوده  ایـراد  مبسـوطی 
کنـار پیشـگیری از بیماریهـای مختلـف 
در  مهمـی  هـای  اسـام توصیه   ،
دارد . فرهنگـی  کارهـای  خصـوص 
لـذا اسـاتید محتـرم علـوم پزشـکی بایـد 
دانشـجویان  اذهـان  تدریـس  کنـار  در 
معطـوف  خلقـت  خالـق  و  مبـدا  بـه  را 
دارنـد . ایشـان اظهـار داشـتند: اسـام 
بـرای  و  اسـت  کامـل  و  جامـع  دینـی 
جامعـه،  و  فـرد  زندگـی  شـئون  همـه 
برنامـه هـای دقیقـی ارائـه کرده اسـت.
حضـرت آیت  اللـه مجتهـد شبسـتری بـا 
تبریـک آغـاز مـاه مبـارک رجـب، بیـان 
کردنـد: مـاه مبـارک رجب، مـاه مغفرت 
مسـتحبی  اعمـال  و  اسـت  عبـادت  و 
فراوانـی از جمله غسـل های مسـتحبی 
وارد شـده اسـت کـه ایـن نشـان دهنده 
اهمیـت نظافـت و پاکیزگـی در اسـام 
رهبـری  خبـرگان  مجلـس  اسـت.عضو 
افزودنـد: اسـام از نظـر تغذیـه آداب و 
فرامیـن زیـادی دارد و برای سـامتی و 
تندرسـتی انسـان اهمیـت فراوانـی داده 
اسـت لـذا از این باب و برای پیشـگیری 
از امـراض خـوردن بعضی گوشـت ها را 
حـرام اعـام کـرده است.ایشـان ادامـه 
دادنـد: اسـام عـاوه بر دسـتوراتی که 
جهـت پیشـگیری از ابتـاء بـه بیمـاری 
هـا داده اسـت، دسـتوراتی نیـز جهـت 

درمـان بیمـاری هـا داده اسـت، مثـا 
بـه  ابتـاء  هنـگام  بـه  اسـت  فرمـوده 
بیمـاری بایـد بـه طبیـب حـاذق مراجعه 
کرد.امـام جمعـه تبریـز اذعان داشـتند: 
تنهـا دعـا کـردن موجـب شـفاء یافتن از 
بیمـاری نیسـت و بایـد به دنبـال درمان 
صـورت  بـه  و  رفتـه  بیمـاری  علمـی 
صـدد  در  الهـی  اسـباب  بـا  و  علمـی 
درمـان بر آمد.ایشـان افزودنـد: یکی از 
خدمـات ارزشـمند دولت فعلـی خدمات 
پزشـکی اسـت و رضایـت مـردم را جلب 
کـرده اسـت چـرا کـه مـردم بـه خاطـر 
هزینـه هـای درمـان زیـر فشـار بودند و 
امیدواریـم کـه خدمـات پزشـکی دولـت 
توسـعه  همگانـی  صـورت  بـه  محتـرم 

. بد یا
اضافـه  شبسـتری  مجتهـد  اللـه  آیـت 
کردنـد: یکـی از آرزوهـای دیرینـه بنـده 
تحقـق بیمـه همگانی اسـت و امیدورام 
کـه دولـت محتـرم در ایـن موضـوع نیز 
اقدامـات الزم را انجـام دهد.ایشـان بـا 
روان  و  جسـم  سـامت  اهمیـت  ذکـر 
کـه  همانگونـه  کردنـد:  تاکیـد  مـردم، 
و  سـالم  غـذای  انسـان  جسـم  بـرای 
انسـان  روان  و  روح  اسـت،  الزم  قـوی 
نیـز  احتیـاج بـه غـذای سـالم دارد کـه 
در غیـر ایـن صـورت همـان گونـه کـه 
جسـم انسـان بـر اثـر غـذای ناسـالم و 
مسـموم از بیـن مـی رود روح نیـز در اثر 
مجـاورت با فضای ناسـالم و مسـموم از 
بیـن خواهد رفـت. رئیس شـورای عالی 
ادامـه  بیـت)ع(  اهـل  جهانـی  مجمـع 
دادنـد: از پیشـگیری و درمـان امـراض 
روحـی غافـل نشـویم، چـرا که اگـر روح 
مریض گردد سـامتی جسـم هم تحت 
تاثیـر آن از کار خواهـد افتاد.ایشـان بـا 
معرفـی کتـب طـب النبـی)ص(، طـب 
و  و…  الرضـاء)ع(  طـب  الصـادق)ع(، 
بـا تاکیـد بـر لـزوم توسـعه و ترویـج طب 

سـنتی در جامعه پزشکی کشـور،اضافه 
کردنـد: در اسـام در خصوص مسـائل 
طبـی احادیـث و راویـات فراوانـی وجود 
دارد کـه بایـد مـورد توجـه قـرار گرفتـه 
گیـرد. قـرار  آمـوزش  و  تعلیـم  مـورد  و 
آذربایجـان  در  فقیـه  ولـی  نماینـده 
شـرقی بـا تاکیـد بـر لـزوم کار فرهنگـی 
بیـن  در  و  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  در 
دانشـجویان، افزودند: اسـاتید دانشگاه 
تعلیـم  هنـگام  بـه  پزشـکی  علـوم 
سـاختمان بـدن انسـان و سـایر مباحث 
پزشـکی، معرفـت افزایـی نماینـد و بـه 
متعـال  پـروردگار  نظـم  و  علـم  قـدرت، 
نمایند.ایشـان  اشـاره  هسـتی  نظـام  در 
بـا بیـان اینکـه ابن سـینا عـاوه برعلوم 
پزشـکی بـه علـوم الهـی و اسـامی نیز 
احاطـه داشـت و بـه همیـن خاطـر در 
رفـع مشـکات بیمـاران همـواره بـه یاد 
خـدا بـود، افزودنـد: هرکـس قبـول می 
کنـد در کسـوت یک پزشـک بـه جامعه 
خدمـت کنـد بایسـتی خیرخواه و بـا تقوا 
نیـز باشـد.آیت اللـه مجتهد شبسـتری، 
از  را  مـردم  سـامت  بـه  نسـبت  تعهـد 
دیگـر خصوصیـات یـک پزشـک دیندار 
بعضـی  کردنـد:  یـادآوری  و  دانسـتند 
عجوالنـه  هـای  ویزیـت  بـا  پزشـکان 
بیمـاران نشـان مـی دهنـد  و سـطحی 
اهمیـت  مـردم  سـامت  بـه  ای  ذره 
نمـی دهند.ایشـان بـا بیـان ایـن مطلب 
کـه تعلیـم اخـاق پزشـکی نیـاز امـروز 
جامعـه پزشـکان اسـت، افزودنـد: یکی 
درمـان  ضـروری  و  مهـم  لوازمـات  از 
برخـورد خـوب بـا بیمـار اسـت.آیت اللـه 
خاطـر  پایـان  در  شبسـتری  مجتهـد 
نشـان کردنـد: از نظر اسـام, پزشـکی 
حرفـه ای نیسـت که به وسـیله آن ثروت 
انـدوزی کـرد و بـه خاکسـتر دنیا دسـت 
و  انسـانی  اسـت  بلکـه رسـالتی  یافـت. 
مسـؤولیتی شـرعی در درجه اول اسـت.

دیدار رئیس دانشگاه به همراه اعضای هیأت رئیسه با نماینده ولی فقیه در استان
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هفـت  تـا  اول  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
و  شـده  نامگـذاری  سـامت  هفتـه  اردیبهشـت 
شـعار امسـال ایـن هفتـه ایمنـی و غـذا از مزرعه تا 
سـفره اسـت کـه برای تحقـق این شـعار و فرهنگ 
سـازی بیـن دانـش آمـوزان اسـتان برای اسـتفاده 
از غذاهـای ایمـن و سـالم امـروز زنـگ سـامت 
در مدرسـه دخترانـه شـاهد مهدیـه تبریـز بـه صـدا 
در آمـد. حضـرت آیـت اللـه مجتهد شبسـتری، در 
همایـش هفتـه سـامت کـه در مدرسـه دخترانـه 
شـاهد و بـا حضـور مسـئولین اسـتانی برگزار شـد، 
ضمـن تبریـک آغـاز مـاه مبـارک رجـب و بـا بیـان 
ایـن مطلب کـه امنیـت و سـامتی دو نعمت مهم 
الهـی اسـت، اظهـار داشـتند: اگـر در جامعـه ای 
امنیت نباشـد هیـچ فعالیتـی ممکن نخواهـد بود، 
شـخصی  منافـع  دنبـال  بـه  کسـی  هـر  کـه  چـرا 
حاکـم  مـرج  و  هـرج  کشـور  در  و  رفـت  خواهـد 
یکـی  امنیـت  دادنـد:  ادامـه  شد.ایشـان  خواهـد 
از بزرگتریـن نعمـت هـای الهـی اسـت و باالتـر و 

مهـم تـر از آن نیـز نعمـت سـامتی و تندرسـتی 
اسـت، چـرا کـه اگر کسـی بیمـار باشـد و از نعمت 
سـامتی محـروم باشـد، سـایر نعم در نظـرش بی 
اهمیـت خواهـد شـد و حاضر خواهد شـد تا تمامی 
اموالـش را بدهـد تا عافیـت و تندرسـتی یابد.عضو 
مجلـس خبـرگان رهبـری بـا بیـان ایـن مطلب که 
تـا انسـان بیمار نشـده اسـت، قدر نعمت سـامتی 
کـه  نعمتـی  هـر  افزودنـد:  فهمیـد،  نخواهـد  را 
بیشـتر در دسـترس باشـد، قـدرش دانسـته نمـی 
شـود و نعـم امنیـت و سـامت نیز از این دسـت از 
نعمـت هـا هستند.ایشـان با اشـاره به کشـور های 
جنـگ زده از قبیـل عـراق، سـوریه، افغانسـتان و 
یمـن، تاکیـد کردنـد: اگـر ایـن مملکتی کـه دور تا 
دورش را تروریسـت هـا فراگرفتـه انـد در امنیـت و 
آرامـش بـه سـر مـی بـرد بـه برکـت والیـت  مطلقه 
پـروردگار متعـال  فقیـه، خـون شـهدا و توجهـات 
شـرقی  آذربایجـان  در  فقیـه  ولـی  اسـت.نماینده 
بـا اشـاره بـه آیـه شـریفه »فلینظـر االنسـان الـی 

طعامـه/ انسـان باید به غـذای خود نظـاره کند.«، 
افزودنـد: انسـان بایـد بـه غذایی که میـل می کند 
نظـاره و دقـت کافی را داشـته باشـد تـا از غذاهای 
حـال اسـتعمال کنـد و همچنین منظـور از طعام 
صرفـا طعـام جسـمی نبوده و انسـان بایـد به طعام 
روحـی خـود نیـز نظـاره کنـد تـا از عقایـد و افـکار 
مسـموم در امـان بماند.ایشـان بـا اشـاره بـه نقـش 
کلیـدی رسـانه هـای جمعـی در ترویـج فرهنـگ 
خواسـتار  جامعـه  در  بهداشـت  و  تغذیـه  صحیـح 
فعالیـت بیـش از پیش این رسـانه ها شـدند.رئیس 
شـورای عالـی مجمـع جهانـی اهل بیـت)ع( بیان 
کردنـد: اگـر شـکر نعمـت امنیـت و سـامت در 
جامعـه بـه جـای آورده شـود ایـن دو نعمـت به حد 
کمـال خـود خواهـد رسـید و در غیـر ایـن صورت، 
عـاوه بـر از دسـت رفتـن ایـن دو موهبـت مهـم 
الهـی، جامعـه دچار هرج و مـرج  و گرفتار بایای 
آسـمانی خواهد شد.ایشـان با بیان ایـن مطلب که 
شـکرگزاری نعمـت بـه دو طریـق زبانـی و عملـی 

صـورت می پذیرد، افزودند: شـکر زبانی، سـپاس 
و تشـکر از نعمـت دهنـده و بـا عبـارت هایـی مثل 
“الحمـد للـه” صـورت مـی پذیـرد و شـکر عملـی 
باالتریـن شـکر اسـت، بـه کارگیـری نعمـت در راه 
صحیـح و الهی اسـت.آیت الله مجتهد شبسـتری 
بایـد  آمـوزان  دانـش  کـه شـما  ایـن  بـر  تاکیـد  بـا 
خـوب درس بخوانیـد و از چیـز هایـی کـه شـما را 
از درس بـاز مـی دارد پرهیـز کنیـد، افزودند: آینده 
کشـور متعلـق بـه شـما عزیـزان اسـت و عمـران و 
آبادانـی کشـور در گـرو خوب درس خوانـدن، عالم 
شـدن و بـه کارگیـری آن است.ایشـان در پایـان بـا 
تاکیـد بـر حفـظ حجـاب دانـش آمـوزان دختـر در 
مـدارس، بیـان کردنـد: یکی از شـکر هـای عملی 
نعمـت هـای الهـی، حفـظ حجـاب و اقامـه نمـاز 
زنـگ  پایـان  در  اسـت  اسـت.گفتنی  مـدارس  در 
هفتـه سـامت توسـط حضـرت آیـت اللـه مجتهد 

شبسـتری، بـه صـدا در آمـد.

  نواخته شدن زنگ سالمت در مدارس استان  

بـه مناسـبت هفتـه سـامت، بـا حضور مسـئولین شهرسـتانی زنگ سـامت در مدرسـه شـبانه روزی دخترانه فاطمـه الزهرا با شـعار "ایمنی غـذا از مزرعه تا سـفره" 
نواخته شـد .در این مراسـم مردانیان، معاون فرماندار شهرسـتان با اشـاره به شـعار بهداشـتی امسـال گفت: می بایسـت سـعی شـود تا شـعارهای بهداشـتی جنبه 
عملـی پیـدا کننـد چـون اگـر شـعارها عملی نشـوند خود تبدیل بـه ضـد ارزش خواهند شـد.مردانیان همچنین عبـور از کمیت غذایی بـه کیفیت غذایـی را در جامعه 
نشـان از توجه مردم به سـامت و اهمیت آن در زندگی دانسـت و خواسـتار توجه بیشـتر دسـتگاههای مربوط در خصوص تولیدات کشـاورزی که رابطه مسـتقیم با 
سـامت جامعه دارد، شـد.خالق پیری، مدیر آموزش و پرورش نیز در این جلسـه طی سـخنانی گفت: در دوران حاضر نیازمند تغییر در سـبک زندگی هسـتیم چون 
سـبک زندگـی ماشـینی، عـدم تحـرک و تغذیه ناسـالم عامل بسـیاری از بیماریهای موجود می باشـد. پیری معلمـان و دانش آموزان را سـفیران فرهنگـی در جامعه 
خواند و خواسـتار ایفای موثرتر نقش خود در خصوص ایجاد فرهنگ سـازی رعایت بهداشـت برای داشـتن جامعه ای سـالم شـد. در ادامه مراسـم، جعفرزاده، مدیر 
شـبکه بهداشـت با اشـاره به شـعار بهداشـتی امسـال گفت: هر سـال از سـوی سـازمان جهانی بهداشـت پیامی ارائه می شـود که هر کدام راه حلی است برای بهتر 
زیسـتن، و شـعار >>ایمنی غذا از مزرعه تا سـفره<< بیانگر اهمیت نحوه تولید مواد غذایی و نیز نوع اسـتفاده در سـبد غذایی و ارتباط آن با سـامت مردم اسـت.

زنگ سالمت 
در مدارس چاراویماق

بـه گـزارش روابـط عمومـی شـبکه بهداشـت ودرمـان میانـه در ایـن مراسـم فرماندارویژه شهرسـتان میانه شـکری  ضمن اشـاره به نـوع زندگی سـالم و راه های کسـب 
سـامت جسـمانی و روانـی بـه دانـش آمـوزان ،ازدسـت اندرکاران مدیریت جهادکشـاورزی وشـبکه بهداشـت ودرمان میانه خواسـتار نظـارت برپروسـه تولید محصوالت 
غذایـی ودامـی درحیطـه وظایـف خودبـرای اطمینـان ازایمنـی مـواد غذایـی شـد. درادامـه مدیر شـبکه بهداشـت ودرمـان میانـه دکترطاهـری  با اشـاره به شعارامسـال 
سـازمان جهانـی بهداشـت" ایمنـی غـذا ازمزرعـه تاسـفره" رافرصتـی مناسـب بـرای تعامـل وهمـکاری شـرکای سـامت دررسـیدن بـه اسـتاندارغذایی سـالم عنـوان 
نمودواظهـار داشـت بـرای همـه وظیفـه اسـت بدانیـم از چـه مـواد غذایـی اسـتفاده کـرده و نسـبت بـه مصـرف آن حساسـیت بـه خـرج دهیـم ودرادامـه، رعایت شـیوه 
غذایـی سـالم وپرهیـز ارنخـوردن غذاهـای ناسـالم وغیربهداشـتی رامهمتریـن عامـل بـرای پیشـگیری ازبیماریها وارتقـای سـامت افراد جامعـه دانسـت واز همکاری 
فرمانـداری ویـژه شهرسـتان میانـه ، مدیریـت آمـوزش وپـرورش شهرستان،وسـایر ادارات مربوطـه تقدیـر وتشـکرنمود.اجرای سـرود دسـته جمعـی، اجـرای مسـابقه 
ونمایـش تئاتـر، نقاشـی دانـش آمـوزان در خصـوص غـذا ؛ اهـدای جوایز به دانـش آموزان شـرکت کننده درمسـابقات و نفرات برتـر ازدیگر برنامـه های این مراسـم بود.

زنگ سالمت
 در مدارس میانه



دکتر محمدحسین صومی در نشست خبری با اصحاب رسانه: 
هیچ عامل تهدیدكننده جدی ایمنی غذا تاكنون در استان مشاهده نشده است 

ــامت  ــوان "س ــا عن ــامت ب ــه س ــن روز هفت ــا پنجمی ــان ب همزم
ــی  ــر صوم ــور دکت ــا حض ــری ب ــت خب ــذا" نشس ــی غ ــای ایمن و ارتق
ــز، دکتــر نجفــی معــاون غــذا  رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبری
و دارو و دکتــر تبریــزی معــاون بهداشــت دانشــگاه و نیــز بــا حضــور 
مهنــدس مهــری رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی، مهنــدس 
فرشــی رئیــس اداره اســتاندارد و دکتــر بهــداد مدیــرکل دامپزشــکی 
اســتان در حــوزه ریاســت دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز بــا شــرکت 
ــکیل  ــتان تش ــات اس ــانه و مطبوع ــاب رس ــری از اصح ــع کثی جم
ــر  ــکی دکت ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــد. ب ش
صومــی رییــس دانشــگاه  علــوم پزشــکی تبریــز بــا اشــاره بــه 
ــت:  ــی گف ــواد غذای ــت م ــر بهداش ــگاه ب ــن دانش ــق ای ــارت دقی نظ
ــتان  ــون در اس ــذا تاکن ــی غ ــدی ایمن ــده ج ــل تهدیدکنن ــچ عام هی
ــین  ــر محمدحس ــوق دکت ــزارش ف ــه گ ــت.  ب ــده اس ــاهده نش مش
ــگاه در  ــارت دانش ــرد: نظ ــار ک ــگاران اظه ــع خبرن ــی در جم صوم
تولیــد پنــج محصــول اساســی ســبد غذایــی مــردم در ســال جــاری 
ــان  ــردم اطمین ــه م ــاخت:  ب ــان س ــود. وی خاطرنش ــدید می ش تش
و  نظــارت   اعمــال  بــا  غــذا  ایمنــی  تأمیــن  بعــد  در  می دهیــم 
مدیریــت رونــد ، پایــان ســال نســبت بــه آغــاز ســال شــاهد تفــاوت 
ــواد  ــر روی م ــود.  وی گفــت: نظــارت کامــل ب ــم ب فاحشــی خواهی
غذایــی به خصــوص مــواد غذایــی پرمصــرف همچــون مــرغ، پیــاز، 
و  قرمز، ســیب زمینی  گنــدم، گوشــت  آرد،  نــان،  گوجه فرنگــی، 
ــامت  ــه س ــزاری  هفت ــتاد برگ ــس س ــود.  رئی ــام می ش ــو انج کاه
ــرای  ــتان ب ــم اس ــودم اقلی ــاعد ب ــه مس ــه ب ــا توج ــزود: ب ــتان  اف اس
ایــن  ایــن اســت کــه کیفیــت  کاشــت صیفی جات،تــاش مــا 

باشــد.  وی در  اســتان های کشــور  از دیگــر  برتــر  محصــوالت 
خصــوص آبیــاری مــزارع از طریــق آب هــای تصفیــه نشــده، گفت: 
ایــن موضــوع بایــد بــه یــک قبــح اجتماعــی تبدیــل شــود، چراکــه 
ســامت انســان ها را بــه مخاطــره می انــدازد و ضــروری اســت 
ــر  ــد. دکت ــزارش دهن ــواردی آن را گ ــن م ــاهده چنی ــا مش ــردم ب م
صومــی بــا اشــاره بــه نظــارت دقیــق بــر واحدهــای تولیــد و عرضــه 
مــواد غذایــی خاطرنشــان کــرد:  در خصــوص تخلفــات بهداشــتی 

ــت  ــه بهداش ــوط ب ــای مرب ــا و گزارش ه ــترین پرونده ه بیش
ــورد  ــده م ــدود 250 پرون ــه در ح ــه ماهان ــت ک ــط اس محی
ــوص  ــران در خص ــت: ای ــرد.   وی گف ــرار می گی ــی ق بررس
رعایــت مؤلفه هــای بهداشــت غذایــی در رتبه هــای خوبــی 
قــرار دارد و اســتان آذربایجــان شــرقی نیز در ســطح کشــور 
در رتبه هــای برتــر اســت.  دکتــر صومــی اظهــار کــرد: 
طبــق بررســی های صــورت گرفتــه بیــش از 50 درصــد 
ــا 60 درصــد  مــردم اســتان دچــار اضافــه وزن و بیــن 46 ت
کارمنــدان ادارات نیــز دچــار اضافــه وزن هســتند کــه رفــع 
ایــن مشــکل نیازمنــد توجــه بــه تغذیه ســالم و ورزش اســت. 
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز بــا اشــاره بــه اینکــه 
اســتان آذربایجــان شــرقی در بعــد تولیــد ســنتی و صنعتــی 
جــزو اســتان های برتــر کشــور اســت، ابــراز داشــت: کشــور 
ــط   ــروه متوس ــی، در گ ــازمان جهان ــزارش س ــق گ ــا طب م
ازنظــر ایمنــی غــذا قــرار دارد  وی همچنیــن بــا بیــان 
ــزود:  ــت، اف ــم، از ایمن ترین هاس ــا وزن ک ــرغ ب ــه م اینک

ایمنــی غــذا یکــی از ضروریاتــی اســت کــه موردتوجــه 

ــرف  ــوص مص ــد در خص ــوده و بای ــط ب ــتگاه های ذی رب ــام دس تم
ــازی  ــه فرهنگ س ــته در جامع ــش از گذش ــد بی ــی مفی ــواد غذای م
ــکی  ــرکل دامپزش ــداد مدی ــین به ــر امیرحس ــن دکت ــود. همچنی ش
اســتان در خصــوص وجــود مــرغ تاریــخ گذشــته در بــازار افــزود: 
ــود و در  ــد نمی ش ــتان تأیی ــکی اس ــوی دامپزش ــوع از س ــن موض ای
ــماره  ــق ش ــهروندان از طری ــواردی ش ــن م ــاهده چنی ــورت مش ص

ــد. ــزارش دهن ــن 1512 گ تلف

برگــزاری آییــن تجلیــل از حامیــان و تالشــگران عرصــه ســالمت در آخریــن 
روز هفتــه ســالمت 

همزمــان بــا آخریــن روز هفتــه ســامت در مورخــه 94/2/7 و بــا همــت معاونــت بهداشــتی دانشــگاه با اجرای مراســمی باشــکوه 
در مجتمــع فرهنگــی رفاهــی پتروشــیمی تبریــز از مجموعــه عوامــل ، خیریــن و تاشــگران ایــن عرصــه  تجلیــل بــه عمــل آمــد. 

ــن  ــن ،خیری ــکی تبریز،معاونی ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش ــور رئی ــا حض ــه ب ــم ک ــن مراس ــگاه در ای ــی دانش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
،کارکنــان و تاشــگران عرصــه ســامت مزیــن شــده بــود دکتــر نجفــی معــاون غــذا و دارو ضمــن تبریــک هفتــه ســامت و تبریــک 
ــگر  ــوان تاش ــز به عن ــکی تبری ــوم پزش ــگاه عل ــت دانش ــاون بهداش ــزی مع ــر تبری ــگاه و دکت ــس دانش ــی رئی ــر صوم ــاب دکت انتخ
نمونــه عرصــه ســامت و تقدیــر و تشــکر از همــه دســت اندرکاران عرصــه ســامت و همچنیــن کارگــروه ســامت و امنیــت غذایــی 
گفــت: ایمنــی و امنیــت غــذا یکــی از مهم تریــن مســائل روز اســت و غذایــی کــه قــرار اســت از مرحلــه کاشــت بــذر تــا ســر ســفره 
مــردم قــرار گیــرد حتمــًا نظــارت کامــل و مســتمر را طالــب اســت و مجموعــه کارکنــان دانشــگاه علــوم پزشــکی و معاونــت غــذا 
و دارو ایــن نظــارت و پیگیــری را بــه عهــده دارنــد و همــگان را بــه رعایــت بهداشــت و ایمنــی غــذا از شســتن دســت افــراد گرفتــه 
تــا روش هــای تولیــد مــواد غذایــی و فــروش ایــن مــواد غذایــی ،انبارهــای نگهــداری ،وســایل حمل ونقــل مــواد غذایــی تــا مراکــز 
طبــخ چــه خانــه یــا خــارج از خانــه دعــوت کــرد .  وی خاطرنشــان کــرد ایــن نظــارت و پایشــها در خصــوص ایمنــی مــواد غذایــی 
ــاورزان  ــدأ، کش ــی از مب ــواد غذای ــی م ــامت و ایمن ــت اندرکاران س ــی دس ــی تمام ــکاری و همدل ــا هم ــر ب ــود مگ ــد ب ــر نخواه میس
ــم می شــود . و  ــه ســفره خت ــت غــذا از مزرعــه شــروع و ب ــی امنی ــدگان. یعن ــا مقصــد ، مصرف کنن ــدگان ، فروشــندگان ت ،تولیدکنن

ــد  .  ــی نظــارت  مســتمر دارن ــن راســتا باهــم در ارتباط تنگاتنــگ جهــت  ایمنــی مــواد غذای حــدود 20 الــی 30 ارگان در ای
دکتــر نجفــی در  ادامــه اظهــار امیــدواری کــرد کــه بــا تأمیــن نیــروی انســانی مجــرب و تجهیــزات آزمایشــگاهی بــه روز در ارتقــاء 
ــر  ــم دکت ــن مراس ــت در ای ــایان ذکر اس ــد ش ــری بردارن ــت و محکم ت ــای مثب ــرف قدم ه ــا مص ــد ت ــذا از تولی ــی غ ــای ایمن فراینده
ــار  ــتان اظه ــگاه در اس ــیر پ ــدی ش ــط تولی ــوالت خ ــرب از محص ــول کم چ ــط دو محص ــامت توس ــیب س ــت س ــی از دریاف نجف
خرســندی نمــوده و امیــدوار شــد در آینــده ای  نه چنــدان دور تمــام محصــوالت اســتان توســط وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش 
پزشــکی نمونــه شناخته شــده و موفــق بــه کســب ســیب ســامت شــوند. دکتــر نجفــی صــدا و ســیما و رســانه ها را در ارتقــاء ســطح 
گاهــی ، فرهنگ ســازی و تغییــر الگــوی مصــرف غذایــی از نهادهــای مهــم تبلیغاتــی شــمرده و ایــن دو مجموعــه را در راســتای  آ
تبلیــغ مــواد غذایــی ســالم و ناســالم در حــوزه ســامت جامعــه و آحــاد مــردم و ایمنــی غــذا دعــوت بــه همــکاری مضاعــف کــرد. 
دکتــر صومــی رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریز نیــز بــا تقدیــر از کلیــه دســتگاه های همــکاری کننــده و عوامــل دســت انــدرکار 

عرصــه ســامت ،خواهان اســتمرار و ادامــه همــکاری ایــن عزیــزان در ارتقــای ســامت جامعــه شــد.  
در پایان این مراســم ضمن اهدای لوح تقدیر و هدیه ، از حامیان و تاشــگران این عرصه  تجلیل شــد. 
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برگزاری نشست خبری با رویکرد شعار هفته سالمت ایمنی غذا از مزرعه تا سفره  

ازآنجائیکــه ایمنــی مــواد غذایــی از مهمتریــن چالــش هــای دولت هــا بــوده اســت وامــروزه متولیــان امــر ســامت جامعــه ، جهــت 
گاهــی واطاعــات مصــرف کننــدگان از ایمنــی غــذا )از مرحلــه تولیــد تــا مصــرف( تــاش وافــر دارنــد در ایــن راســتا بــه  ارتقــاء ســطح آ
همــت دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریزوبــه دلیــل اهمیــت  ســامتی مــردم جامعــه درمصرف  مــواد غذایی ســالم وایمــن وبــا هــدف 
ــران کل ادارات  ــا حضــور ریاســت دانشــگاه ،معاونیــن غــذاودارو وبهداشــت ومدی ــود وارتقــای کیفیــت ایمنــی غــذا  نشســتی ب بهب
وســازمانها از جملــه جهــاد کشــاورزی ،دامپزشکی،اســتاندارد وتعــداد کثیــری از خبرنــگاران در مورخــه 94/2/5 بــه مناســبت هفتــه 
ســامت بــا رویکــرد شــعار جهانــی )ایمنــی غــذا از مزرعــه تــا ســفره( وبــا شــعار روز شــمار )ســامت وارتقــای ایمنــی غــذا( برگــزار شــد وانتخــاب دکتــر صومــی رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز و دکتــر تبریــزی 
معــاون بهداشــت دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز از ســوی وزارت بهداشــت ،درمــان وآمــوزش پزشــکی بــه عنــوان تاشــگر نمونــه عرصــه ســامت مزیــد برتــاش بــی وقفــه وهمــت بلنــد ایــن مســئوالن بــوده اســت 
.  بــه گــزارش روابــط عمومــی  دانشــگاه در ایــن نشســت دکتــر صومــی ضمــن تبریــک هفتــه ســامت بــه همــه حضــار ایمنــی غــذا را از مهمتریــن مســائل جامعــه عنــوان کــرده افــزود : غــذای ســالم وایمــن دارای 
گاهــی کامــل بــه ســواالت مطــرح شــده از ســوی  معیارهایــی اســت وبایــد ایــن معیارهــا از نظــر شــیمیایی، فیزیکــی وبیولوژیکــی در حــد اســتاندارد ونرمــال باشــد.   درادامــه تمامــی مســئولین بــا صبــر وشــکیبایی وآ
خبرنــگاران پاســخ مناســب ارائــه نمودنــد. ودر ایــن جمــع مطبوعاتــی ســواالت متعــددی از ســوی خبرنــگاران از قبیــل نحــوه تهیــه صحیــح پخــت نــان، نحــوه برخــورد بــا متخلفــان صنــوف مــواد غذایــی، برنامــه 

هــای جــاری وآتــی در خصــوص ایمنــی غــذا ، وظایــف دانشــگاه درخصــوص نحــوه تولیــد وتوزیــع غــذا ودارو و.... مطــرح شــد. 
سواالت مطرح شده از سوی خبرنگاران

سوال از اقای دكتر نجفی، معاون غذا و دارو در خصوص نحوه برخورد با متخلفین واحدهای تولید كننده مواد غذایی ؟ 
 جــواب: در خصــوص تخلفــات واحدهــای غذایــی در وحلــه اول تذکــر کتبــی از ســوی معاونــت غــذا ودارو دوم ارجــاع پرونــده هــا ی مربوطــه بــه کمیســیون مــاده 11 وســوم جهــت اجــرا حکــم بــه تعزیــرات حکومتــی 

اســتان معرفــی مــی شــوند کــه در نهایــت منجــر بــه تعطیلــی وپلمــپ خــط تولیــد آن محصــول واحــد مربوطــه منجــر شــده ومحصــوالت مشــکوک و آلــوده توســط مراجــع ذیصــاح معــدوم می شــوند. 
سوال: نحوه استفاده جوش شیرین وكنجد در تهیه نان ؟ 

سه مرجع ذیصاح به این سوال جواب دادند 
 جهاد كشاورزی : اطمینان 90درصدی از محصوالت زراعی بخصوص آرد گندم 

معاون بهداشت : بازرسی مستمر از نانوائیهای سطح استان ونمونه گیری از این محصول وهمچنین اعام برگزاری نشستی در چند روزه آینده در خصوص نان سالم وایمن به دلیل اهمت نان در سبد غذایی مردم 
معاون غذا ودارو : آزمایش نمونه آردهای ارسالی واعام نتایج آن به مراجع ذیصاح 

شــایان ذکــر اســت در ایــن نشســت صمیمانــه در خصوص پاســخ بــه برخــی از ســواالت خبرنــگاران ، مســئولین واحدهــا آنــان را بــه بازدیــد  ودریافت پاســخ دقیــق ) با اعــداد وارقام وآمــار (از ســایت واحدهــای  مربوطه 
ــر تاش ونظــارت مســتمر کارشناســان معاونت غــذا ودارو برکیفیــت محصوالت مــواد غذایی  کــه در حــدود  ــا تاکیــد ب ــی ب ــد.  درخاتمــه دکتــر نجفــی توضیحاتــی در خصــوص ایمنــی مــواد غذای ــی نمودن راهنمای
950 واحــد تولیــدی در اســتان می باشــند و920 مــورد از ایــن واحدهــا فعــال هســتند بــه خبرنــگاران ارائــه داد وصــادرات مــواد غذایــی بــه کشــورهای پیشــرفته  از ســوی اســتان آذربایجــان شــرقی را نشــانه اســتاندارد 

وبــا کیفیــت بــودن اکثر محصــوالت ایــن واحدهــای تولیــدی دانست  ســپس وی از حاضریــن در نشســت جهــت همــکاری واعــام مــوارد تخلــف ومشــکوک در خصــوص مــواد غذایــی دعــوت بــه همــکاری کــرد.

دکتر تبریزی معاون بهداشت دانشگاه در نشست خبرنگاران
شهر تبریز در قالب 10 منطقه شهرداری به 20 مجموعه سالمت تقسیم شده است 

همزمـان بـا پنجمیـن روز هفتـه سـامت بـا عنـوان "سـامت وارتقای ایمنی غذا" نشسـت خبری با حضـور دکتر صومی رئیس دانشـگاه علوم پزشـکی تبریز، دکتر نجفی معـاون غـذا ودارو و دکتر تبریزی معاون بهداشـت 
دانشـگاه و نیز با حضور مهندس مهری رئیس سـازمان جهاد کشـاوری مهندس فرشـی رئیس اداره اسـتاندارد و دکتر بهداد مدیر کل دامیزشـکی اسـتان در دانشـگاه علوم پزشـکی تبریز با شـرکت جمع کثیری از اصحاب 
رسـانه ومطبوعات اسـتان در حوزه ریاسـت دانشـگاه علوم پزشـکی تبریز تشـکیل شـد.معاون بهداشـت دانشـگاه علوم پزشـکی تبریز گفت: پزشـک مورد نیاز تمامی مراکز درمانی اسـتان تامین شـده اسـت و آذربایجان 
شـرقی مرکـز درمانـی بـدون پزشـک نـدارد. بـه گزارش فـوق دکتر جعفـر صادق تبریزی، معاون بهداشـت دانشـگاه علوم پزشـکی تبریـز در جمع خبرنـگاران اظهار کـرد:  طی سـال 93 بیش از 4000 پزشـک متخصص 
جـذب مجموعـه بهداشـت و درمـان کشـور شـدند و در ایـن بیـن سـهم اسـتان آذربایجـان شـرقی 294 پزشـک متخصـص بود و دلیـل اینکه آمار اسـتان ما بـه 100 درصد نرسـیده، این اسـت کـه در برخی شهرسـتان ها 
بـه جـای چهـار پزشـک، سـه پزشـک داریـم.  وی گفـت: 96 درصـد از پزشـک مورد نیاز مراکز بهداشـتی و خانه های بهداشـت اسـتان تامین شـده اسـت و این در حالی اسـت کـه این رقم در طی سـال های گذشـته 65 
درصـد بـود. وی گفـت: ایـن پزشـکان در تخصـص هـای جراحـی، بیهوشـی، داخلـی، زنان و کودکان ارائه خدمت می کنند. معاون بهداشـت دانشـگاه علوم پزشـکی تبریز از رفع مشـکل کمبـود دارو نیز خبـر داد و گفت: 
طی سـال های 91 و 92 ما با بحران دارویی مواجه بودیم اما خوشـبختانه امروز 436 قلم دارو در مراکز بهداشـتی درمانی در دسـترس 
مـردم قـرار دارد و ایـن رقـم نیـز نسـبت به گذشـته 50 درصد افزایـش دارد.  دکتر تیریزی با اشـاره به پوشـش بهداشـتی و درمانی مناطق 
حاشـیه نشـین شـهر تبریز گفت: 400 هزار نفر حاشـیه نشـین در شـهر تبریز  و 130 هزار نفر حاشـیه نشـین در شـهرهای مرند، بناب، 
سـراب، اهـر و میانـه شناسـایی شـده اسـت کـه از پایـان سـال 93 همگـی تحـت پوشـش خدمـات بهداشـتی و درمانی قـرار دارنـد.  وی 
گفـت: شـهر تبریـز در قالـب 10 منطقـه شـهرداری بـه 20 مجموعه سـامت تقسـیم شـده اسـت و در 50 درصـد از این مراکـز خدمات 
توسـط بخـش دولتـی و در 50 درصـد دیگـر از طریـق خریـد خدمت به مـردم خدمات بهداشـتی و درمانی ارائـه خواهد شـد.  وی افزود: 
امیدواریـم تـا پایـان سـال جاری ، 100 درصد جمعیت شـهر تبریز را تحت پوشـش خدمات فعال پیشـگیری ارتقای سـامت قرار دهیم. 

دکتر صومی در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه تبریز
نظارت مردم به عنوان صاحبان اصلی نظام سالمت بر حسن انجام امورات مربوط 

به سالمت ، از درخواست های همیشگی ما از مردم شهید پرور استان است 

بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه ، دکتــر صومــی کــه بــه عنــوان ســخنران پیــش از خطبــه در نمــاز جمعــه تبریــز حضــور یافتــه 
بــود ،  بــا عــرض تبریــك حلــول مــاه مبــارك رجــب  ، گــزارش مختصــری از اقدامــات انجــام یافتــه در نظــام ســامت طــی یــك ســال 
گذشــته بــه مــردم ارائــه نمــوده و گفــت :  طبــق آمــار منتشــره بحــث پرداختی زیــاد بیمــاران در یبمارســتان هــای دولتی در ســالهای 
 اخیــر تعــدادی از خانــواده هــا را بــه زیــر خــط فقــر کشــانده بــود کــه بــا اجــرای طــرح تحــول نظــام ســامت مرتفــع گردیــده اســت .

گفتنــی اســت : طــی برنامــه هــای مشــابهی  معاونــان دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز در برخــی از شهرســتان هــای اســتان بــه 
مناســبت هفتــه ســامت بــه ایــراد ســخن پرداختنــد .
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بازدید دكتر سیاری
 از معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز  

دکتــر ســیاری معــاون بهداشــت وزیــر بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی بــه همــراه دکتــر کوشــا معــاون فنــی 
معاونــت بهداشــت وزارت و کارشناســان مربوطــه از مرکــز بهداشــت اســتان آذربایجــان شــرقی بازدیــد بــه عمــل 
آوردنــد. بــه گــزارش روابــط عمومــی معاونــت بهداشــت دانشــگاه،دکتر ســیاری بــه همــراه هیئــت کارشناســی 
صبــح روز یکشــنبه مورخــه 94/01/30 بــا حضــور در مرکــز بهداشــتی درمانــی کرکــج از توابــع مرکــز بهداشــت 
شهرســتان تبریــز از نزدیــک در جریــان اجــرای بســته های جدیــد خدمتــی در قالــب نظــام تحــول ســامت قــرار 
گرفــت. در ایــن بازدیــد دکتــر قائم مقامــی رئیــس مرکــز کرکــج بــا تشــریح کلیــه فرآیندهــا و فعالیت هــا، نمایــی از 
اجــرای برنامــه پزشــک خانــواده را بیــان نمود.دکتــر ســیاری در ادامــه ضمن دیــدار از خانه بهداشــت آرپادرســی  از 
اولیــن مجتمــع ســامت کشــور بازدیــد نمــوده و از نزدیــک شــاهد پیشــرفت و اجرایی شــدن ســاختار پیشــنهادی 
دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز تحــت عنوان مجتمع ســامت قــرار گرفــت. در ایــن بازدید معــاون بهداشــت وزیر 
بــه همــراه دکتــر کوشــا معــاون فنی خــود از کلیه واحدهای کارشناســی ســتاد و مراکــز شــماره 1 و 2 مجتمع های 
ــد نمودند.خاطرنشــان می شــود مجتمــع ســامت شــهید چمــران  ســامت شــهید چمــران، چشــم انداز بازدی
اولیــن مجتمــع ســامت کشــور اســت کــه در تاریــخ 93/03/12 توســط مقــام عالــی وزارت بهداشــت جنــاب 
آقــای دکتــر هاشــمی افتتاح شــده بــود. در ادامــه بازدیــد، دکتــر ســیاری بــا حضــور در ســتاد دانشــگاه در خصوص 
برنامه هــای آتــی دانشــگاه در حــوزه بهداشــت بحــث و گفتگــو کــرد. برنامــه آخر معــاون بهداشــت وزیر حضــور در 
شــورای هماهنگــی مرکــز بهداشــت اســتان بــود کــه در ایــن جلســه دکتر صومــی رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی 
تبریــز ضمــن عــرض خیرمقــدم بــه معــاون بهداشــت کشــور گزارشــی از اقدامــات انجام یافتــه در دانشــگاه کــه 
ــا اشــاره بــه راه انــدازی کلینیک هــای  در راســتای نظــام تحــول ســامت گام گذاشته شــده بــود ارائــه داد. وی ب
تخصصــی ارجــاع و همــکاری و هماهنگــی معاونــت درمــان بــا معاونــت بهداشــت بیــان داشــت کــه سیســتم 
 ارجــاع در شهرســتان ها بــه راه افتــاده و متخصصیــن گروه هــای پزشــکی نیــز از ایــن طــرح اســتقبال می کننــد
معاون بهداشــت وزارت بهداشــت درمان و آموزش پزشــکی در شــورای هماهنگی مرکز بهداشــت اســتان بابیان 

اینکــه دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز پیشــرو در بیــن ســایر دانشــگاه ها اســت مأموریــت ایــن دانشــگاه را خطیر و 
بااهمیــت عنــوان کــرد.وی یکــی از ویژگی هــای مهــم مدیــران و کارشناســان دانشــگاه و معاونــت بهداشــت را در 
نــوآوری، جســارت و داشــتن فکــر خــوب بــرای ایجاد سیســتم جدیــد ارائــه خدمات دانســت که توانســتند همدلی 
و هم زبانــی بیــن سیســتم و مــردم را ایجــاد نماینــد.وی حمایــت کامــل خــود از  نوآوری هــای ایــن دانشــگاه کــه در 
قالــب مجتمع هــای ســامت اســت را اعــام نمــوده و توصیه هایــی نیــز بــرای پیشــرفت و بهبــود ارائــه خدمــات 
ســاختاری ارائــه نمود.دکتــر کوشــا معــاون فنی و مدیــرکل دفتر بیماری هــای غیر واگیــر معاونت بهداشــت وزارت 
نیــز گزارشــی از ارزیابــی گروه هــای کارشناســی و مدیریتــی مرکز بهداشــت اســتان را بیــان نمــوده و افزود با اشــاره 
بــه نوآوری هــا، بازدیدهــای کارشناســان وزارتــی و فعالیت هایــی کــه بــرای اولیــن بــار در کشــور در مرکــز بهداشــت 
اســتان آذربایجــان شــرقی انجام شــده بــود اشــاره کرده و عنــوان کــرد کــه راه انــدازی مجتمع هــای ســامت، بــه 
تصویــب رســاندن ســند تدبیــر و توســعه اســتان، برنامــه مــدون تقویــم آموزشــی، راه انــدازی مرکز تکامل کــودکان، 

انجــام توافقنامه هــا بــا رئیــس شــبکه بهداشــت و فرمانــداران شهرســتان ها بخشــی از ایــن اقدامات اســت.

حذف نمکدان ازمیزهای غذاخوری دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز 

مدیریــت امــور دانشــجویی در یــک اقــدام هماهنــگ ســامت محــور و قبــل از شــروع بســیج کاهــش مصــرف نمــک در ســال جــاری کــه 
در سراســر اســتان بــه طــور همزمــان آغــاز خواهــد شــد بــا همــکاری و هماهنگــی دانشــجویان عزیــز اقــدام بــه حــذف نمکــدان از ســفره 
ــور  ــر ام ــادی مدی ــر حســین عب ــت دانشــجویی فرهنگــی دکت ــط عمومــی معاون ــه گــزارش  رواب ــز غذاخوریهــای دانشــجویی نمــود. ب و می
دانشــجویی دراین خصــوص  اعــام کــرد: از آن جــا کــه امنیــت غذایــی و ارتقــای ســامت تغذیــه ای دانشــجویان همــواره مــورد تاکیــد ایــن 
مدیریــت مــی باشــد بــا هماهنگــی معــاون محتــرم بهداشــتی جهــت همــکاری و هماهنگــی بــا ایــن طــرح بســیار خــوب پیشــقدم و قبــل از 
شــروع طــرح بــه ایــن عمــل اقــدام شــد.  وی افــزود انشــاا... در آینــده در ادامــه طرحهــای مشــابه در جهــت ارتقــای ســامت دانشــجویان 

نیــز پیشــقدم باشــیم. 

دیدار رییس دانشگاه با خانواده محترم شهید فرجی 

بــه مناســبت هفتــه ســامت دکتــر صومــی رییــس دانشــگاه بــا خانــواده شــهید واال مقــام حســن فرجــی دیــدار کــرد . در ایــن دیــدار کــه 
ــوی  ــگاه در ج ــس دانش ــتند ، ریی ــور داش ــکاران حض ــدادی از هم ــی و تع ــط عموم ــر رواب ــینی مدی ــر حس ــت ، دکت ــس حراس ــی ریی نصرت
صمیمــی ضمــن آرزوی علــو درجــات برای شــهید واال مقــام در جریــان مشــکات ایــن خانــواده عزیــز قــرار گرفــت . گفتنــی اســت : همســر 

شــهید از همــکاران مرکــز امــام رضــا)ع( و فرزنــد شــهید از همــکاران دانشــکده بهداشــت مــی باشــند . 

به همت مدیریت فرهنگی  و با همکاری معاونت بهداشتی دانشگاه برگزار شد :
 دومین جشنواره غذاهای سالم

دومیــن جشــنواره غذاهــای ســالم در ســومین روز از هفتــه ســامت و باهــدف ترویــج اســتفاده از غذاهــای ســالم  در سلف ســرویس مرکــزی 
دانشــجویان دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز برگــزار شــد.در ایــن دوره از جشــنواره 170 نفــر از دختــران دانشــجوی دانشــگاه در قالــب 40گــروه 
 چهــار یــا پنج نفــری شــرکت نمودنــد و بــا توجــه بــه اینکــه کیفیــت غذاهــا بســیار عالــی بــود لــذا 17 گــروه حائــز رتبه هــای اول تــا پنجــم شــدند .
ــنواره را  ــن جش ــزاری ای ــدف از برگ ــود ، ه ــه ب ــور یافت ــنواره حض ــن جش ــه در ای ــگاه ک ــی دانش ــجویی و فرهنگ ــاون دانش ــازاده مع ــر آق دکت
ــت  ــفره اس ــا س ــه ت ــذا از مزرع ــی غ ــه ایمن ــال ک ــامت امس ــه س ــعار هفت ــه ش ــه ب ــا توج ــزود : ب ــرده و اف ــوان ک ــالم عن ــذای س ــج غ تروی
نمایــد. ترغیــب  ســالم   غذاهــای  از  اســتفاده  بــه  را  آنــان  و  مــردم شناســانده  بــه  را  ســالم  غــذای  می توانــد   چنیــن جشــنواره هایی 

ــه  ــان افزایش یافت ــن جوان ــی در بی ــه وزن و چاق ــه اضاف ــه اینک ــاره ب ــا اش ــنواره ب ــن جش ــز در ای ــگاه نی ــت دانش ــاون بهداش ــزی مع ــر تبری دکت
ــد قلمــداد کــرد. وی در بخــش دیگــری گفــت : حــذف  ــج فرهنــگ اســتفاده از غــذای ســالم مفی ــن جشــنواره هایی را در تروی ــزاری چنی برگ

ــرد .   ــرار گی ــد ســرلوحه کارهــا ق ــز بای ــان از زندگــی و حــذف نمــك از ســفره ها نی ســیگار و قلی
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دکترصومی در آیین کوه پیمایی هفته سامت: 
تمام انسان هایی كه نتیجه تالش آنها تامین سالمت مردم است قابل احترام هستند 

رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز بــا اشــاره بــه شــعار"ایمنی غــذا از مزرعــه تــا ســفره"و گرامــی داشــت هفتــه ســامت، ایجــاد دسترســی 
عادالنــه بــه خدمــات ســامت را از جملــه اهــداف مجموعــه دانشــگاه علــوم پزشــکی دانســت و گفــت : تمــام تــاش خــود را بــه کار می گیریم 
تــا خدمــات ســامت را بــه تــک تــک افــراد اســتان آذربایجــان شــرقی برســانیم. بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه، دکترصومی ضمــن 
اشــاره بــه فضــای ســبز منطقــه تمــام انســان هــای بزرگــواری را کــه در فراهــم آوردن فضاهــای ســالم زندگــی نقــش دارنــد ونتیجــه تــاش 
آنهــا تامیــن ســامت مــردم اســت قابــل احتــرام دانســت.  دکترصومــی بــه دو اصــل اساســی در رســیدن بــه ســامت تاکیــد کــرد و اســتفاده 
از مــواد اولیــه ســالم و پــاک، طبــخ صحیــح غــذا بــا جــدا نگــه داشــتن مــواد پختــه و خــام، نگهــداری درســت غذاهــا،  اســتفاده از تمــام گــروه 
هــای غذایــی، بــه حداقــل رســاندن اســتفاده از نمــک، قنــد، چربــی و اســتفاده کافــی از لبنیــات و ســبزیجات را اصــل اساســی اول دانســت.

وی انجــام فعالیــت هــای فیزیکــی را دومیــن اصــل  اساســی در رســیدن بــه ســامت عنــوان کــرد و افــزود:از فعالیــت هــای ورزشــی کــودکان 
خــود حمایــت کنیــم و الزم اســت هــر دانــش آمــوز روزانــه یــک ســاعت ورزش کنــد. مراســم کــوه پیمایــی در چهارمیــن روز از هفتــه ســامت 
توســط مرکزبهداشــت شهرســتان تبریــز بــا اجــرای برنامــه هــای متنــوع و شــاد از 7صبــح روز جمعــه 4اردیبهشــت در کــوه عــون ابــن علــی 
آغــاز و بــا حضــور رئیــس دانشــگاه و معــاون بهداشــت و مســئولین اداره کل دامپزشــکی و هیــات ورزش همگانــی اســتان با حضــور پرشــور 

مــردم، و اجــرای مســابقه با اهــدای جوایــز بــه پایــان رســید .



شماره تلفن دانشکده ها

شماره تلفن نام دانشکده ردیف

33357580-3 تغذیه 1

33311392 توانبخشی 2

33379529 طب سنتی 3

33376923-5 علوم نوین پزشکی 4

33357580-3 بهداشت 5

33376923-5 پزشکی 6

33355964-9 دندانپزشکی 7

33344777 پیراپزشکی 8

33372250-1 داروسازی 9

34770648-9 پرستاری 10

شماره تلفن مراكز آموزشی و درمانی

شماره تلفن نام دانشکده ردیف

32807263-6 اسدآبادی 1

33893314-7 شهدا 2

33804486-90 رازی 3

32671770-7 علوی 4

35539160-3 الزهراء 5

36577330-4 نیکوکاری 6

35412101-5 سینا 7

32692331 بابا باغی 8

33357767-9 شهید مدنی 9

34424420-5 طالقانی 10

35262250-9 کودکان 11

33347054 امام رضا)ع( 12

شماره تلفن معاونتها

شماره تلفن نام معاونتها ردیف

33363766-7 دانشجویی و فرهنگی 1

33356820 درمان 2

32330316-7 بهداشت 3

33340003 آموزشی 4

34421924-5 غذا و دارو 5

33355934 توسعه مدیریت و منابع 6

33357310-11 تحقیقات و فناوری 7

شماره تلفن های ستادی

شماره تلفن نام  ردیف

33355921-3 ستاد مرکزی 1

33355940 نهادرهبری 2

33355941 روابط عمومی 3

33343504 رسیدگی به تخلفات کارکنان 4

33366215-8 کلینیک شیخ الرئیس 5

35235591-4 آزمایشگاه استان 6

33362700-3 مرکز تحقیقات و توسعه آموزش پزشکی تبریــــز 7

33379547 هسته گزینش 8

33355936 حراست 9

33375469 بسیج جامعه پزشکی 10

33363084-5 بسیج کارمندی 11

33355943 اداره بازرسی 12

33371020 اورژانس 13

36578978 مرکز کشوری مدیریت سامت 14

33375282 امور ایثارگران 15

33355939 واحد تکریم ارباب رجوع 16

شماره تلفن شبکه ها

شماره تلفن نام شبکه ردیف

34440057-9 مرکز بهداشت تبریز 1
52234681-52234651 میانه 2

44663053 خداآفرین 3
43222033-4 سراب  4

44553445 ورزقان 5
25622454 هشترود 6
34227777 آذرشهر 7
42239990 مرند 8
52722360 چاراویماق 9
43432069 هریس 10
37824681 ملکان 11
42059005 جلفا 12
37629600 عجب شیر 13
44225174 اهر 14
33220777 اسکو 15

43334651-5 بستان آباد 16
37726071 بناب 17
42425700 شبستر 18
44442078 کلیبر 19



دكترسیدجمال  حسینی اقدم 
مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تبریز 

Hoseinij@tbzmed.ac.ir : پست الکترونیکی

صادق صادقی فر
مسئول طرح تکریم و كارشناس روابط عمومی  

Sadeghifar@tbzmed.ac.ir : پست الکترونیکی

عزت الله سیاستی 
معاون روابط عمومی 

Siasia@tbzmed.ac.ir : پست الکترونیکی

داود موسوی
كارشناس روابط عمومی

Mousavid@tbzmed.ac.ir : پست الکترونیکی

پروین جوادی
كارشناس روابط عمومی

Ravabetomomi@tbzmed.ac.ir : پست الکترونیکی

جواد عباسعلیزاده
مسئول سمعی و بصری روابط عمومی 

Abbasalizadehj@tbzmed.ac.ir : پست الکترونیکی

علی همراهی
كارشناس روابط عمومی و طرح تکریم

Hamrahia@tbzmed.ac.ir : پست الکترونیکی

فاطمه دایی
كارشناس روابط عمومی

Daeif@tbzmed.ac.ir : پست الکترونیکی

آمنه سلیمی 
كارشناس روابط عمومی وطرح تکریم 

Salimia@tbzmed.ac.ir : پست الکترونیکی

بهزاد علیزاده
كارشناس روابط عمومی و طرح تکریم 

Mohammadalizadehb@tbzmed.ac.ir :پست الکترونیکی

امیر سینا فقیهی
كارشناس روابط عمومی 

Faghihia@tbzmed.ac.ir : پست الکترونیکی

رضا محمدی نسب
كارشناس روابط عمومی

Mohammadinasabr@tbzmed.ac.ir :پست الکترونیکی

ــران  ــارک ای ــر ت ــامت ب ــه س ــی در عرص ــوح زرین ــون ل ــته همچ ــال گذش ــک س بی ش
ــا الهــام از رهنمودهــای رهبــــر فرزانــه انقــاب  اســامی خواهــد درخشــید، چــرا کــه ب
ــت و در رأس  ــرم دول ــت محت ــی ســامت و اراده مصمــم هیئ ــب سیاســتهای کل در قال
آن رئیــس جمهــور محتــرم و دانــای ایــران اســامی و عــزم راســخ وزیــر محتــرم 
بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی بــا همتــی مضاعــف در راســتای اعتــای فرهنگ 
اصیــل ســامت و کمــک بــه اقتصــاد مــردم و وضــع معــاش آن هــا از طریــق کاهــش 
ــی  ــا در تمام ــدیم ت ــر آن ش ــتی درمانی ب ــات بهداش ــای خدم ــی و ارتق ــای درمان هزینه ه
ــتوه  ــس نس ــدات  رئی ــیم.با تأکی ــرآمد باش ــامت س ــام س ــول نظ ــرح تح ــته های ط بس
ــر و  ــه مه ــم ب ــم نهادی ــت ه ــت در دس ــز دس ــکی تبری ــوم پزش ــگاه عل ــای دانش و کوش
قبــای خدمــت برتــن، ســختی های خدمــت بــر مــردم را بــه آســودگی و بی تفاوتــی 

بــا همدلــی و همزبانــی در کنــار مــردم  و  نهــاده   پــای در میــدان  ترجیــح داده، 
ــه  ــوان داشــتیم در طبــق اخــاص نهــاده و نثــار خــون شــهیدان ب شــریف آن چــه در ت
ملــت عزیزمــان هدیــه نمودیــم، باشــد کــه در ادامــه بــا ارشــادات و رهنمودهــای شــما 
ــر پیمــان خــود در  ــان فکــر و نظــر، بیــش از پیــش ب ــرم، صاحب ــزان، اســاتید محت عزی
ــگاه  ــی دانش ــی و آموزش ــتی، درمان ــت بهداش ــانی خدم ــردم و اطاع رس ــه م ــت ب خدم
ــم از  ــه می دان ــود وظیف ــر خ ــر ب ــم.در آخ ــتوار بمانی ــق و اس ــز موف ــکی تبری ــوم پزش عل
ــی  ــز و تمام ــکی تبری ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش ــط عموم ــم در رواب ــکاران خوب ــه هم کلی
عزیزانــی کــه در تهیــه و چــاپ ایــن نشــریه مــا را یــاری دادنــد قدردانــی نمایــم.
ما بقی خود اســـتخوان و ریشه ای ای برادر تو همه اندیشــــه ای 
ور بــود خاری تو هیمــه ی گلخنی گر ُبود اندیشه  ات گل، گلشنی 

دکتر سید جمال حسینی اقدم
مدیر مسئول / بهــار94

معرفی مسئولین و همکاران روابط عمومی



استاد محمد حسین بهجت تبریزی 

)شهریار(

دونیــادی  یاالن  دونیــا  حیــــــدربابا 
نوح دان سلیمان نان قاالن دونیـــادی

دونیادی  ساالن  َدرَد  دوغوب  اغول   
آلیبدی  وریب  َنــه  هر  ســـیه  هركیم   
 افاطوّنان بیـــــر قــــوری آد قالیبدی

حیدر بابا دنیا فانی است 
 دنیایی است که از سلیمان و نوح مانده
دنیایی است که پسر به تو عطا می کند 

و محنت هم به بار می آورد
به هر کس هرچه داده ،پس گرفته

از افاطون به جز نامی باقی نمانده است

حیدر بابا! پشتت گرم از گرمای خورشید باد!
چهره ات خندان و چشمه هایت گریان باد!

بگو کودکانت دسته گلی ببندند
هر وقت باد به این سمت آمد آن را بیاورد

شاید بخت خفته من هم بیدار شود

حیــــــدر بابا گون دالیوی داغاســین
 اوزون گولسین بوالخاریــن آغاسیــن

 اوشاقارین بیر دسـته گول باغاسین 
 َگتیســــین اویانــا

ّ
یل گلنـــــــده یـــوال

بلکه منیــــم یاتمیــــش َبختیــم اویانـا


