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اولین قدم
 در تحول نظام سالمت

 سبک زندگی است.

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



   دانشگاه و جامعه دانشگاهی

ــزاری  ــذرد/ برگ ــه می گ ــامت چ ــای س ــکاری / در مجتمع ه ــر پوراف ــا دکت ــو  ب گفتگ
همایــش کشــوری خیریــن ســامت آذری زبــان در هتــل اســتقال تهــران / آشــنایی بــا 
ســامانه ســامد / نگاهــی گــذرا بــه اقدامــات مدیریــت امــور فنــی دانشــگاه / برگــزاری 
کارگاه عوامــل اجتماعــی موثــر بــر ســامت  توســط پروفســور محمــد شــهبازی از 

ــکا ــوت آمری ــی جکس ــگاه ایالت دانش

     رویدادهای دانشگاه

ــی  ــران /حضــور نماینــده ســازمان جهان ــن و ســالم ترین شــهر ای ــوان بهتری ــه عن ــز ب  انتخــاب تبری
ــد مدیرعامــل ســازمان بیمــه ســامت کشــوراز  ــز/ بازدی ــوم پزشــکی تبری بهداشــت دردانشــگاه عل
ــتاری  ــام پرس ــازمان نظ ــات س ــن دوره انتخاب ــزاری چهارمی ــی/ برگ ــی طالقان ــی درمان ــز آموزش مرک
ــت  ــبکه بهداش ــئولین ش ــرقی/ تقدیرمس ــان ش ــتان آذربایج ــور در اس ــر کش ــا سراس ــان  ب همزم
....  / از مجتمع هــای ســامت  بهداشــت  وزیــر  بازدیــد  مامــا/  پرســنل  از  میانــه   ودرمــان 

   علم و تندرستی

آلزایمر / قلب سالم / اوتیسم /خودکشی پزشکان
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سخن سردبیر

با سالم خدمت خوانندگان عزیز 
ـــر از نظـــرات ســـازنده  و ارشـــادی  ضمـــن تقدی
کـــه در مـــورد شـــماره قبـــل فصلنامـــه ابـــراز 
داشـــتید، امیـــد اســـت بـــا اســـتمرار بـــر ایـــن 
در  نشـــریه  عوامـــل  بـــا  همراهـــی  و  مؤلفـــه 
پربـــار شـــدن آن مـــا را یـــاری بیـــش از پیـــش 
ــار  ــی در اختیـ ــه زمانـ ــل نامـ نمایند.ایـــن فصـ
زمـــان  در  کـــه  گرفـــت  خواهـــد  قـــرار  شـــما 
بیـــن شـــماره قبـــل و شـــماره حاضـــر، برخـــی 
مناســـبتهای صنفـــی و حرفـــه ای اعـــم از روز 
پزشـــک، روز دارو ســـازی و ... را داشـــته ایم. 
گرانقـــدر در حالـــی  کارکنـــان محتـــرم و اســـاتید 
درمـــان  و  بهداشـــت  بـــزرگ  خانـــواده  در 
ــکاری  ــم همـ ــادوش هـ ــالمت دوشـ ــام سـ نظـ
ح  گام هـــای طـــر کـــه دولـــت محتـــرم  داریـــم 
از دیگـــری  پـــس  را یکـــی  تحـــول ســـالمت 
کاری خالـــی از  گـــر چـــه هیـــچ  بـــر مـــی دارد، 
نقـــص و ایـــراد نیســـت امـــا آنچـــه مشـــهود 
و شـــاهد ایـــن مدعاســـت، تأییـــد ســـازمان 
جهانـــی بهدشـــت بـــه ارزنـــده بـــودن ایـــن 
شـــدن  منطقـــه ای  الگـــوی  امیـــد  و  ح  طـــر
نظـــام ســـالمت ایـــران اســـت.با ایـــن حـــال 
ع و نیـــاز بـــه ارتبـــاط  بـــه دلیـــل اهمیـــت موضـــو
بـــرای  ســـازمانی  داخـــل  و  بخشـــی  بیـــن 
پیشـــبرد علمـــی و عملـــی فصلنامـــه و اجـــرای 
ـــه ویـــژه در روابـــط عمومـــی  بهینـــه وظایـــف ب
کان  کمـــا تبریـــز  پزشـــکی  علـــوم  دانشـــگاه 
چشـــم بـــه راه ارشـــادات و راهنمایی هـــای 
و  همـــکاران  اســـاتید،  کلیـــه ی  ســـازنده ی 

گرامـــی هســـتیم. خواننـــدگان 
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بار دیگر و از سوی سازمان ملل و سازمان جهانی بهداشت

تبریز به عنوان بهترین و سالم ترین شهر ایران انتخاب شد
براســاس تحقیــق ســازمان ملــل بــر روی وضع شــهرهای جهان که نتیجــه آن در مجله الکترونیکی 
ایــن ســازمان منتشــر شــده اســت، تبریــز بــه عنــوان زیبا تریــن و توســعه یافته ترین شــهر ایــران 
ک، ســامانه اطالع رســانی شــهرداری ها )ســی. تــی.  گــزارش تابنــا اســالمی معرفــی شــده اســت. بــه 
گــزارش داد: شــهر های تهــران، اصفهــان، مشــهد، شــیراز، قــم، ارومیــه  پــرس( بــا اعــالم ایــن خبــر 
 apostrophe )U. یــو. ان apostrophe در ردیف هــای بعــدی قــرار دارنــد.  براســاس اعــالم مجلــه
N( وجــود ساختمان هـــای مــدرن و زیبــای فـــراوان، خطــوط هواپیمایــی پیش رفتــه، طبیعــت بکــر 
کــن و ابنیــه تاریخــی متعــدد از جملــه شــاخص ها و  و جــذاب، غذاهــای لذیــذ، مســاجد زیبــا، اما
معیارهــای اعالم شــده در ایــن انتخــاب بــوده اســت. عــالوه بــر ایــن ســازمان بهداشــت جهانــی نیــز 
ــار دیگــر تبریــز را بــه عنــوان بهداشــتی  و ســالم ترین شــهر ایــران انتخــاب  همچــون ۲ ســال قبــل ب
کــرده اســت. از دیگــر موفقیت هــای کســب شــده توســط تبریــز در ایــن تحقیــق بین المللــی، انتخــاب 
و معرفــی ایــن شــهر بــه عنــوان شــهر پیــش گام و پیش تــاز ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی و 
موفق تریــن شــهر ایــران در تحقــق سیاســت های اصــل 44 قانــون اساســی اعــالم شــده اســت.
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نماینده سازمان جهانی بهداشت دردانشگاه علوم پزشکی تبریز:

ایمنی جوامع اولین شاخصه این سازمان است
تفاهم نامــــــــه هـــــــمکاری مرکـــــــــز تحقیقات و پیشگیری از آسیبهای جاده ای با ســــــــازمان جــــــهانی بهداشــــــت  مورخــــــه۲4/۲/94 
در مرکـــــــــــز کشـــــــوری مدیریــت سالمت)npmc( امضا شد. به گزارش روابط عمومی مرکز کشوری مدیریت سالمت،در این مراسم 
کــه بــا شــرکت نماینــدگان ســازمان جهانــی بهداشــت مســتقر در دانشــگاه ســوئد و بــا میزبانــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز برگــزار شــد 
گواهینامــه عضویــت در ایــن ســازمان بــه دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز بــه عنــوان اولیــن مرکــز بیــن المللــی حامــی جوامــع ایمــن در 
کشــور اعطــا شــد. دکتــر صومــی رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریزهــدف از تشــکیل ایــن مرکــزرا پیشــگیری از آســیب هــای  ســطح 
کــرد و افــزود: ایــن مرکــز تحقیقــات بــا توجــه بــه حــوادث ترافیکــی  جــاده ای، توجــه بــه حــوادث ترافیکــی و ارتقــای ایمنــی عنــوان 
اطالعــات موجــود را ثبــت کــرده و عوامــل را شناســایی مــی کنــد. وی همــکاری ســایر ادارات مرتبــط از جملــه آمــوزش و پــرورش،وزارت 
کشور،شهرداریها،پزشــکی قانونــی، نیــروی انتظامــی و...را در پیشــبرد اهــداف ایــن مرکزضــروری دانســت و افــزود: تالشــهای شــبانه 
روزی همــکاران در ایــن مرکــز تحقیقــات، ارتباطــات بین المللــی برای برگزاری کارگاههای متعــدد، نگارش بیش از صدوپنجاه مقاله 

کــرد. در ایــن خصــوص و...را از عوامــل انتخــاب ایــن مرکــز بعنــوان یکــی از اعضــای ایــن ســازمان عنــوان 

تقدیرمسئولین شبکه بهداشت ودرمان 
میانه  از پرسنل ماما

مدیــر شــبکه بــه همــراه  معــاون بهداشتی،مســئول روابــط عمومــی 
ــک  ــرای تبری ــبکه  ب ــان  ش ــارت بردرم ــواده ونظ ــالمت خان ــئول س ومس
روز جهانــی مامــا بــه پرســنل دربخــش زنــان وزایمــان حضــور یافتنــد. بــه 
گــزارش روابــط عمومــی شــبکه بهداشــت ودرمــان میانــه  دکترطاهــری 
مدیــر شــبکه  ودکترخالقــی معــاون بهداشــتی بــه همــراه تعــدادی از 
مدیــران ومســئوالن بــرای تبریــک روز جهانــی مامــا وتقدیــر از زحمــات 
ایــن قشــر زحمتکــش درواحد بهداشــت خانواده وجمعیت و بخشــهای 
کــوش ومتعهــد  مامایــی و  زنــان وزایمــان حاضــرو از همــکاران ســخت 
کــرد. درادامــه ضمــن عیــادت از بیمــاران  بخــش تشــکر و قدردانــی 
آنهــا  درمانــی  رونــد  وزایمان،درجریــان  زنــان  بخــش  در  بســتری 

قرارگرفــت. 

برگزاری کارگاه آموزشی برای دانش آموزان 
دبیرستان دخترانه  امام خمینی تبریز 
توسط کارشناسان معاونت غذا و دارو

گـــزارش روابـــط عمومـــی معاونـــت غـــذا ودارو دانشـــگاه  بـــه 
اهـــداف نظـــام  بـــه  نیـــل  راســـتای  تبریـــز در  علـــوم پزشـــکی 
معاونـــت  کارشناســـان  توســـط  آموزشـــی  کارگاه  ســـالمت، 
غـــذا ودارو بـــرای دانـــش آمـــوزان دبیرســـتان دخترانـــه امـــام 
ــوازم آرایشـــی  ــز تحـــت عنوان هـــای تشـــخیص لـ خمینـــی تبریـ
کـــم  و بهداشـــتی غیـــر مجـــاز، برچســـب اصالـــت و ســـالمت، 
گردیـــد.  در  خونـــی و انـــواع تغذیـــه هـــای مرتبـــط ســـالم، برگـــزار 
ح  کارشناســـان بـــه ســـواالت مطـــر ایـــن دوره آموزشـــی یـــک روزه 
کارشناســـان بـــر بهداشـــت فـــردی واجتماعـــی ورعایـــت  کامـــل داده وراهنمائیهـــای الزم را بـــه ســـمع ونظـــر ایـــن قشـــر جـــوان رســـاندند.  همچنیـــن  شـــده از ســـوی دانـــش آمـــوزان پاســـخ 
گردیـــد.  کردنـــد. در خاتمـــه جلســـه در بیـــن دانش آمـــوزان پمفلت هـــای آموزشـــی در خصـــوص هفتـــه ســـالمت و چـــراغ راهنمـــای تغذیـــه ای و برچســـب اصالـــت توزیـــع  کیـــد  ایمنـــی غـــذا تا

بازدید مدیرعامل سازمان بیمه سلامت کشوراز مرکز آموزشی درمانی طالقانی 
کشــور  کبیــر مدیرعامــل ســازمان بیمــه ســالمت  گــزارش روابــط عمومــی مرکــز آموزشــی درمانــی طالقانــی ،دکتــر محمدجــواد  بــه 
کل بیمــه  کشــور، دکتــر مجیــدی مدیــر  بــه همــراه دکتــر پورشــبانان معــاون توســعه مدیریــت و منابــع ســازمان بیمــه ســالمت 
ســالمت اســتان و دکتــر صومــی رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز، بــا حضــور در مرکــز آموزشــی درمانــی طالقانــی از فعالیــت 
هــا و اقدامــات انجــام شــده در حیطــه تحــول نظــام ســالمت، ســاختمان در حــال احــداث مجمــع خیریــن ســالمت، هتلینــگ 
و بخــش هــای جدیــد بازســازی شــده و در حــال بازســای، بازدیــد و از فعالیــت هــای انجــام یافتــه در حیطــه ســالمت در ایــن 

مرکــز ، ابــراز رضایــت و خرســندی نمودنــد.  
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قا/خانم رشتهتعداد رأیآ

پرستار- اصلی573بهرام قادری شادباد

پرستار- اصلی519محمد ارشدی بستان آباد

پرستار- اصلی416مجید سیدقدرتی

پرستار- اصلی397مهدی ظلی

پرستار- اصلی337عبداهلل صفری

پرستار- اصلی3۲3یوسف اشرفی

پرستار- اصلی311مسعود خشتی

بهیار- اصلی337رقیه ابراهیمی

بهیار - اصلی۲13محبوبه هاشمی 

پرستار - علی البدل۲97ظاهر ادهم

پرستار- علی البدل۲۲9شکوفه شاه مرادی

چهارمین دوره انتخابات سازمان نظام پرستاری همزمان  با سراسر کشور در استان آذربایجان شرقی برگزار شد 

گــزارش روابــط عمومــی معاونــت درمــان دانشــگاه چهارمیــن دوره انتخابــات ســازمان نظــام پرســتاری همزمــان    بــه 
کشــور در اســتان آذربایجــان شــرقی برگــزار شــد.  ایــن انتخابــات در بیســت و نهــم خــرداد مــاه راس ســاعت  بــا سراســر 
7:30 بــا حضــور دکتــر طاهــر اقــدم رئیــس هیئــت نظــارت بــر انتخابــات و ســایر اعضــای هیئــت نظــارت و دکتــر تقــی 
گردیــد. در ایــن دوره در حــوزه هــای انتخابیــه تبریــز، اهــر، ســراب، مرنــد  زادیــه رئیــس ســتاد اجرایــی انتخابــات آغــاز 
ــوزه  ــرایط رای دادن، در ح ــن ش ــاد حائزی ــداد زی ــه تع ــه ب ــا توج ــود. ب ــده ب ــتقر ش ــذ رای مس ــای اخ ــاب صندوقه و بن
ــد. الزم  گردی ــتقر  ــه مس ــتانهای تابع ــت در شهرس ــدوق ثاب ــیار و 6 صن ــت و س ــدوق ثاب ــداد 7 صن ــز تع ــه تبری انتخابی
کاندیــدای عضویــت در هیئــت مدیــره نظــام پرســتاری اســتان آذربایجــان  کل اســتان 116 نفــر  کــه در  بــه ذکــر اســت 
کــه از ایــن تعــداد 37 نفــر  درحــوزه انتخابیــه تبریــز، ۲5 نفــر در حــوزه انتخابیــه بنــاب، 18 نفــر  در  شــرقی شــده بودنــد 
حــوزه انتخابیــه اهــر، 18 نفــر در حــوزه انتخابیــه مرنــد و 18 نفــر  در حــوزه انتخابیــه ســراب بودنــد.الزم بــه ذکــر اســت 
گردیــد و در ایــن شــماره  ج خواهــد  جــدول آرا منتخبیــن ســایر حــوزه هــای انتخابیــه در شــماره بعــدی فصلنامــه در
گــردد. تعــداد آرای ماخــوذه  بــه جــدول آراحــوزه انتخابیــه تبریــز )آذرشــهر، اســکو، بســتان آباد و هشــترود( اشــاره مــی 

کــه بــه تفکیــک طبــق جــدول مقابــل اشــاره می گــردد. در حــوزه تبریــز 15۲4 رای بــوده اســت 
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برگزاری کارگاه کشوری فعالیت بدنی در تبریز 
ــت  ــز بهداش ــامت NPMC، مرک ــت س ــوری مدیری ــز کش ــکاری مرک ــا هم ــامت ب ــر س ــر ب ــی موث ــل اجتماع ــات عوام ــز تحقیق مرک
ــه  ــرد. ب ــزار ک ــت برگ ــی بهداش ــازمان جهان ــت س ــا حمای ــور ب ــان کش ــت و درم ــروزارت بهداش ــای غیرواگی ــاری ه ــتان و اداره بیم اس
گــزارش روابــط عمومــی مرکــز کشــوری مدیریــت ســامت:  دکتــر جعفــر صــادق تبریــزی، معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی 
ــزار  ــترلیا برگ ــور اس ــال از کش ــا ب ــور فیون ــور پروفس ــا حض ــی ب ــای بدن ــت ه ــت: کارگاه 5 روزه فعالیی ــر گف ــن خب ــام ای ــا اع ــز ب تبری
ــاء ورزش  ــدارس، ارتق ــوص م ــی الخص ــه عل ــطح جامع ــی در س ــت فیزیک ــاء فعالیی ــن کارگاه را ارتق ــکیل ای ــداف تش ــم اه ــد. وی اه ش
ــرد. ــوان ک ــی عن ــت فیزیک ــاظ فعالیی ــهری از لح ــای ش ــازی فض ــب س ــی در ادارات و مناس ــای فیزیک ــت ه ــش فعالیی ــوان، افزای  بان
دکتــر تبریــزی افــزود: در ایــن کارگاه معاونیــن بهداشــتی دانشــگاه هــای کشــور و برخــی از اســاتید دانشــگاهها، ادارات: اســتانداری، 
 npmc ــامت ــت س ــوری مدیری ــز کش ــت مرک ــر اس ــایان ذک ــور دارند. ش ــرورش  حض ــوزش و پ ــهرداری و آم ــتان، ش ــی اس ــت بدن تربی

متولــی پزوهــش، آمــوزش و خدمــات مشــاوره هــای مدیریتــی نظــام ســامت کشــور در ســطح ملــی و منطقــه ای مــی باشــد.

تبریز، قطب آموزش فلوشیپ توانمندسازی مدیران بهداشتی شمال غرب کشور
مرکــز کشــوری مدیریــت ســامت مجــری آمــوزش فلوشــیپ توانمنــد ســازی مدیــران شــبکه هــای بهداشــت و درمــان شــمالغرب کشــور 
شــد بــه گــزارش روابــط عمومــی مرکــز کشــوری مدیریــت ســامت، دکتــر جعفرصــادق تبریــزی معــاون بهداشــت دانشــگاه علوم پزشــکی 
تبریــز و رئیــس مرکــز کشــوری مدیریــت ســامت NPMC بــا اعــام ایــن خبرگفــت: طبــق برنامــه وزارتــی، معاونــت بهداشــت دانشــگاه 
علــوم پزشــکی تبریــز بــه عنــوان قطــب و مرکــز کشــوری مدیریــت ســامت بــه عنــوان مجــری آمــوزش  دوره هــای فلوشــیپ توانمنــد 
ســازی مدیــران شــبکه هــای بهداشــت و درمــان دانشــگاه هــای هــای اردبیــل، تبریــز، زنجــان و دانشــکده مراغــه انتخاب شــده و در 
حــال برگــزاری ایــن دوره هــا مــی باشــد. دکتــر تبریــزی مهمتریــن هــدف از اجــرای ایــن طــرح را توانمنــد ســازی و ارتقــای  ســطح دانــش 
و مهــارت هــای مدیــران شــبکه هــای بهداشــت و درمــان در زمینــه ی مدیریــت بهینــه اعــام کــرد. شــایان ذکــر اســت ایــن برنامــه 
آموزشــی در 7 پودمــان و در طــول شــش مــاه و در قالــب 124 ســاعت دوره ی آموزشــی اجــرا خواهــد شــد کــه اولیــن پودمــان روزهــای 
هفتــم و هشــتم خــرداد مــاه 1394 در مرکــز کشــوری مدیریــت ســامت بــا حضــور دکتــر اردالن مشــاور معــاون بهداشــت و سرپرســت 
ــود. ــده ب ــاز ش ــز آغ ــکی تبری ــوم پزش ــگاه عل ــت دانش ــاون بهداش ــزی مع ــر تبری ــای وزارت و دکت ــر بای ــش خط ــت و کاه ــر مدیری دفت

دکترهاشمی، وزیر بهداشت در سفر به تبریز از مجتمع های سلامت دانشگاه علوم 
پزشکی بازدید کرد 

بـا مسـووالن دانشـگاه هـای علـوم پزشـکی تبریـز، شـیراز، مازنـدران،  دکترسـید حسـن قاضـی زاده هاشـمی پـس از نشسـتی 
آذربایجـان  هـای  اسـتان  سـامت  بیمـه  معــــــاونان  و  سـامت  بیمـه  سـازمان  عامـل  مدیـر  مشـهد،  و  جهـرم  فسـا، 
در مجتمـع  ارتقـای سـطح خدمـات سـامت،  و  حاشـیه شـهرها  در  ارایـه خدمـات  نحـوه   در خصــــوص  مازنـدران  شـرقی  و 
ایـن  مشـکات  و  هـا  فعالیـت  جریـان  در  نزدیـک  از  و  یافـت  حضـور  تبریـز  شـهر  حاشـیه  در  واقـع  چمـران  شـهید  سـامت 
ایـن  کارشـناس  غامـی   تبریـز،  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه  گرفـت.  قـرار  سـتادی  مجتمـع 
کنـون  تـا  گفـت:  هسـتند،  مجتمـع  ایـن  پوشـش  زیـر  مرکـز،  پنـج  خدمـات  توسـط  خانـوار  هـزار   21 اینکـه  بیـان  بـا  مجتمـع 
 40 بـه  مجتمـع  ایـن  خدمـات  بـه  اشـاره  بـا  وی  انـد.  قرارگرفتـه  سـامت  رابطـان  پوشـش  تحـت  خانوارهـا  ایـن  درصـد   9.9
پوشـش  زیـر  بـاردار  مـادران  تمـام  و  سـال  تـا14   6 سـنی  گـروه  درمـان  و  بهداشـت  زمینـه  در  افـزود:  منطقـه،  مدرسـه 
هـدف  93بـا  سـال  خـرداد  در  تبریـز  شـهر  حاشـیه  در  کشـور  سـامت  مجتمـع  نخسـتین  دارنـد.  قـرار  مراقبتـی  هـای  برنامـه 
و  بهداشـت  خدمـات  سـامت  هـای  مجتمـع  پوشـش  زیـر  مراکـز  اسـت.  در  شـده  ایجـاد  دولـت  بدنـه  کـردن  کوچـک  و  دسترسـی  خدمات،افزایـش  کیفیـت  افزایـش  خدمـات،  بـه  بخشـی  عمـق 
پزشـکی  آمـوزش  و  درمـان  بهداشـت،  وزیـر  شـود.  مـی  ارائـه  شناسـی  روان  مشـاوره  و  تغذیـه  مشـاوره  دنـدان،  و  دهـان  بهداشـت  محیـط،  بهداشـت  بیماریابـی،  واکسیناسـیون،  خانـواده،  تنظیـم 
کـرد. دیـدن  تبریـز  چمـران  شـهید  شـهرک  مسـجد  در  سـرطان  درمـان  و  کنتـرل  پیشـگیری،  موضـوع  بـا  سـامت  ارتقـای  و  آمـوزش  سیسـتماتیک  جامـع  مـدل  مفهومـی  نمایشـگاه  از  همچنیـن 

بازدید اعضای شورای شهر تبریز از مرکز 
آموزشی درمانی طالقانی 

بــه گــزارش روابــط عمومی مرکــز آموزشــی درمانــی طالقانی اعضای شــورای 
اســامی کانشــهر تبریــز، در مرکز آموزشــی درمانــی طالقانی حضــور یافته و 
از فعالیــت هــا و اقدامــات انجــام یافتــه در ایــن مرکــز بازدیــد نمــوده و از تغییر و 
تحــوالت صــورت گرفتــه ابــراز خرســندی کردند. بنابر همیــن گــزارش، در این 
بازدید بخشــی از مشــکات و مســائل مربــوط بــه شــهرداری و مرکــز مطــرح 
گردیــد کــه بــا قــول مســاعدت جهــت رفــع مــوارد توســط شــورای شــهر همراه 

بود. 

6

ی 
ها

داد
روی

 و 
ــار

ـــــــ
خبـ

ا
اه

ـــگ
شــــ

دان



دوره جدید-شماره دوم -تابستان1394دوره جدید-شماره دوم -تابستان1394

راه اندازی اولین سیستم شناسنامه الکترونیکی هوشمند تجهیزات پزشکی در 
کشور 

اولیــن سیســتم شناســنامه الکترونیکــی هوشــمند تجهیــزات پزشــکی، بــا هــدف رفــع مشــکات ناشــی از نصــب شناســنامه کاغــذی 
بــرای کنتــرل کالیبراســیون وتعمیــر وضعیــت نهایــی تجهیــزات پزشــکی، در مرکــز آموزشــی درمانــی طالقانــی راه انــدازی شــد.  بــه 
گــزارش روابــط عمومــی مرکــز آموزشــی درمانــی طالقانــی، مشــکل کنتــرل وضعیــت تجهیــزات پزشــکی وبــه روز نبــودن شناســنامه 
ــه اســتفاده  ــن عمــل منجــر ب ــوده و نتیجــه ای ــر مــوارد دفترچــه راهنمــای دســتگاه در دســترس پرســتاران نب هــای کاغــذی، دراکث
ــکات  ــاد مش ــنامه، ایج ــار شناس ــخ اعتب ــانی تاری ــروز رس ــد، همچنین ب ــی ش ــتگاه م ــد دس ــر مفی ــش عم ــث کاه ــح و باع ناصحی
فیزیــك بهداشــت بــه خصــوص  بهداشــت اتــاق عمــل و بخشــها، در برخــی مــوارد حــذف اطاعــات شناســنامه بــا نفــوذ مــواد پــاك 
کننــده بــه داخــل جلــد شناســنامه و برخــی مشــکات اساســی دیگــر، یکارگیــری سیســتم الکترونیکــی را ضــروری مــی نمــود. بنــا 
بــر همیــن گــزارش درسیســتم نویــن شناســنامه الکترونیکــی تجهیــزات پزشــکی تمامــی اطاعــات دســتگاه  بــه صــورت شــبکه  
ــد. ــی باش ــه م ــتاران مربوط ــکی و پرس ــی پزش ــنل مهندس ــرای پرس ــترس ب ــل دس ــد و قاب ــی باش ــود م ــتگاه موج ــار دس ــری در کن  اب
ــم آموزشــی  ــی دســتگاهpm اختصاصــی دســتگاه، تاریخچــه ثبــت وقایع،فیل ــن دســتگاه، وضعیــت نهای شناســنامه مربوطــه وانای
اختصاصــی دســتگاه، دفترچــه آموزشــی ســریع وکامــل و نگهــداری، درخواســت تعمیردســتگاه ازطــرف سرپرســتار، بایگانــی اطاعــات 
دســتگاه بــه صــورت آنــی، براســاس دسترســی افــراد اطاعــات مربوطه نمایــش داده می شــود. شــایان ذکر اســت: این کاربــا همکاری 
مهندســی پزشــکی مرکــز آموزشــی درمانــی طالقانــی و شــرکت خصوصــی مســتقر در مرکز رشــد تجهیزات پزشــکی انجام شــده اســت. 

جشنواره غذای سالم  و کم نمک درمیانه
بــه مناسبت شعارســازمانی جهانــی بهداشــت بــرای ســال 1394  )ایمنــی غــذا از مزرعــه تاسرســفره( و بــا هــدف فرهنــگ ســازی تهیــه غــذای ســالم وکــم نمــک، جشــنواره غــذای ســالم بــا مشــارکت رابطیــن 
ســامت مراکــز بهداشــتی ودرمانــی شــهرمیانه و بــا حضــور خانــم دکترخالقــی رییــس مرکزبهداشــت میانه،خانــم دکترعبــدی مســئول مرکــز بهداشــتی ودرمانــی شــهید رجایــی وکارشناســان واحدهــای مرتبــط  در 
محــل مرکزبهداشــتی ودرمانــی شــهید رجایــی واقــع درخیابــان آزادگان برگزارگردیــد.  بــه گــزارش روابــط عمومــی شــبکه بهداشــت ودرمــان میانه درایــن جشــنواره بیــش از 100 نــوع غــذا آمــاده ودرمعــرض نمایــش 

گذاشــته شــده بــود کــه پــس از بررســی وداوری  از بیــن غذاهــای  موجود 
بــه هفــت نفــر از منتخبیــن برتــر کــه درطبــخ غــذا از فاکتورهــای اعــام 
ــد  طــی مراســمی  ــی اســتفاده کــرده بودن شــده وکــم نمکــی وکــم روغن
اززحمــات آنهــا تجلیــل وجوایــز بــه آنهــا اهداگردیــد.  خدابنــده کارشــناس 
ــه   ــئول تغذی ــناس مس ــی کارش ــم ممان ــامت وخان ــوزش س ــئول آم مس
ــامت  ــن س ــکاری رابطی ــکر از هم ــر وتش ــن تقدی ــنواره ضم ــن جش درای
ــن  ــرات ای ــن ثم ــالم را ازمهمتری ــه س ــازی تغذی ــگ س ــات  ؛ فرهن مح
جشــنواره دانســتند. دکتــر نگارخالقــی رییــس مرکزبهداشــت میانــه  نیــز 
در ایــن جشــنواره بــا اشــاره بــه نقــش غــذای ســالم در ســامتی انســان ها 
وشــیوع انــواع بیماریهــای مختلــف ناشــی از تغذیــه ناســالم از خانــواده هــا 
خواســت تــا از غــذای ســالم و بهداشــتی اســتفاده کننــد واز نمــک وروغــن 
کمتــر درغذاهــا اســتفاده نمایند وی درادمــه اززحمــات رابطیــن ســامت 
محــات تقدیــر وتشــکرنمود. همچنیــن درخاتمــه ایــن مراســم بــه ســایر 
شــرکت کننــدگان درایــن جشــنواره نیزجوایزی به رســم یادبــود اهداگردید. 

برگزاری دوره آموزشی نشانگرهای تغذیه ای ویژه مسئولین فنی کارخانجات مواد غذایی تبریز
بــه گــزارش روابــط عمومــی معاونــت غــذا ودارو دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز کارگاه آموزشــی نشــانگرهای تغذیه ای بــا حضور دکتر رمضانــی رئیــس اداره نظارت بــر مواد غذایی ،آرایشــی وبهداشــتی تبریز برای مســئولین فنی بعضی 
از کارخانجــات مــواد غذایــی برگــزار گردیــد دکتــر رمضانــی در ابتــدای دوره ضمــن لــزوم اســتفاده از ایــن برچســب هــا بــا رعایــت حفــظ حقــوق تولید کننــده ومصرف کننده نســبت بــه الصاق این نوع برچســب هــا جهت ارتقاء ســامت 
مصــرف کننــدگان اشــاره و برابــر ضوابــط جــاری ســازمان نســبت بــه یادگیــری  وعملــی  نمــودن آن در واحدهــای  تولیــدی تاکیــد کردنــد.در ایــن دوره آموزشــی ضمــن تشــریح کامل دســتورالعمل اجرایی برچســب هــای مذکــور ، نحوه 

محاســبه پارامترهــا بصــورت کارگاه عملــی بــا مثالهــای مختلــف بررســی شــد. شــایان ذکــر اســت دوره دوم کارگاه آموزشــی نیــز  بــرای ســایر واحدهــای تولیــدی مــواد غذایی در هفتــه های آتــی برگزار مــی گردد.

مراسم معارفه دکتر حسین رسولیان به عنوان سرپرست مرکز آموزشی 
درمانی چشم پزشکی علوی تبریز و تکریم از دکتر  لطفی برگزار شد

 بــه گــزارش روابــط عمومــی  مرکــز آموزشــی درمانــی چشــم پزشــکی علــوی مراســم تودیــع دکتــر افشــین لطفــی ومعارفــه 
دکترحســین رســولیان در ســالن کنفرانــس مرکــز باحضوررییــس دانشگاه،اســاتید و کارکنــان مرکــز برگــزار گردیــد.

ــی در  ــر لطف ــات دکت ــان از زحم ــه میهمان ــی ب ــدم گوی ــر مق ــن خی ــز ضم ــر مرک ــان مدی ــای محمدی ــم آق ــدای  مراس درابت
ــی  ــا وپویای ــت ارتق ــاالله جه ــه ان ش ــولیان نمودندک ــر رس ــرای دکت ــق ب ــرده وآرزوی توفی ــی ک ــت قدردان ــدت خدم ــول م ط
ــرای  اجــرای  ــی کــه ب ــری برداشــته شــود در ادامــه دکتــر لطفــی از همراهــی همــه همــکاران وزحمات مرکــز گامهــای موث
ــد کــه ازعملکــرد  ــر صومــی بودن ــای دکت ــد ســخنران بعــدی آق ــی نمودن ــد تشــکر قدردان برنامــه نظــام ســامت کشــیده ان
ــز  در  ــود در مرک ــکات موج ــل مش ــوص ح ــاعد در خص ــول مس ــا دادن ق ــکرنمودنده و ب ــر و تش ــی تقدی ــای دکترلطف آق
ــم   ــای مراس ــد.و در انته ــه نمودن ــی ارائ ــی توضیحات ــتانهای تخصص ــار بیمارس ــرال در کن ــتانهای جن ــداث بیمارس ــورد اح م
ــی و  ــرد جمع ــتفاده از خ ــکاری واس ــرای هم ــز ب ــکاران مرک ــخنانی از هم ــراد س ــا ای ــد ب ــت جدی ــولیان سرپرس ــر رس دکت
همدلــی  دعــوت کردنــد ودرپایــان لــوح یادبــودی از طــرف مرکــز وریاســت دانشــگاه بــه آقــای  دکتــر لطفــی تقدیــم گردیــد. 
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کلنگ زنی پروژه ساخت مجتمع خوابگاهی پسران : دکتر فراهانی معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت در آیین 

این پروژه  اولین خوابگاه دانشجویی استاندارد در ایران خواهد بود.
کلنــگ زنــی پــروژه ســاخت مجتمــع خوابگاهــی پســران دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز روز چهارشــنبه 94/3/۲7 در منطقــه ســاری زمیــن تبریــز برگــزار شــد. در ابتــدای آییــن دکتــر صومــی رییــس  آییــن 
کبــر پیــروز باشــند. وی ضمــن تقدیــر از  کــه مــی خواهنــد در جهــاد ا کســانی دانســت  دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز ضمــن تبریــك فرارســیدن مــاه مبــارك رمضــان، مــاه رمضــان را هدیــه ای الهــی بــرای 
کــرده انــد بــه دســت آمــده اســت.دکتر  کار  کــه در زیــر آفتــاب داغ  کســانی  کننــد بــا زحمــت  کــه ســایه ای دارد تــا مــردم از آن اســتفاده  کــرد : هــر درختــی  تالشــگران عرصــه اعتــالی دانشــگاه خاطــر نشــان 
کــرده و از مدیــران  صومــی وظیفــه دانشــگاه را بــارور نمــودن توانمنــدی هــای ذاتــی دانشــجویان دانســته و احــداث خوابگاههــا و فضاهــای ورزشــی را از وظایــف اصلــی معاونــت دانشــجویی قلمــداد 
ع نــگاه مدیریتــی در بیــن مدیــران اشــاره  کارکنــان معاونــت دانشــجویی و فرهنگــی دانشــگاه تقدیــر نمود.دکتــر فراهانــی معــاون دانشــجویی و فرهنگــی وزارت بهداشــت در ایــن آییــن بــه دو نــو و 
کــه دکتــر محمــد حســین صومــی از جنــس مدیــران  گــرا و پرتــالش هســتند و بنــده شــهادت مــی دهــم  کــه تحــول  کــه بــه وضــع موجــود راضــی هســتند و مدیرانــی داریــم  گفــت : مدیرانــی داریــم  کــرده و 
کلنــگ زنــی مــی شــود اولیــن خوابــگاه  کــه امــروز  گــرا و پرتــالش بــوده و زحمــات ایشــان  منحصــر بــه فــرد و مدیریــت ایشــان مدیریــت جهــادی بــا دســتان خالــی اســت. وی افــزود : ایــن پــروژه ای  تحــول 
ــا پایــان دولــت تدبیــر و امیــد افتتــاح خواهــد شــد. دکتــر آقــازاده معــاون دانشــجویی و فرهنگــی  کــه انشــا اهلل بــه همــت دکتــر صومــی و همکارانشــان ت دانشــجویی اســتاندارد در ایــران خواهــد بــود 
گفــت : ایــن پــروژه فعــال در دو بلــوك 5 طبقــه ودر مســاحت تقریبــی 1۲000  گــزارش مختصــری از ســیر آمــاده نمــودن مقدمــات احــداث  مجتمــع خوابگاهــی پســران  دانشــگاه  در ایــن آییــن ضمــن ارائــه 

کامــال اســتاندارد احــداث خواهــد شــد.  متــر مربــع وبــا ظرفیــت 800  نفــر و بــه صــورت 

برگزاری مسابقه کتابخوانی 
همــکاری  بــا  فرهنگــی  تعالــی  مدیریــت 
مشــــــــــــاوره  مرکــــــــــــــز 
دانشــــجویی مســابقه 
کتابخوانــی بــا عنــوان 
کاربــردی  »مفاهیــم 
کیفیــت  ارتـــــــــــقا  در 
زندگــی دانشـــــــجویی« 
مناســــــــبت  بـــــــــــــه  را 
هفتـــــــــه خوابگاهـــــــها 
خوابگاهـــــــــــهای  در 
دانشــجویی برگــزار کرد 
از  نفــر   150 آن  در  کــه 
شــرکت  دانشــجویان 
کــه بــه 30 نفــر از  کردنــد 
برنــدگان ایــن مســابقه 
اهــدا  نقــدی  جوایــز 

شــد.

اولین کنگره 
بین المللی 
دانشجویی 

»پژوهش 
ارزشمند و 

عملکرد مبتنی 
بر شواهد

کنگــره بیــن المللــی  اولیــن 
دانشـــــــــــجویی »پژوهــش 
ارزشـــــــــــمند و عملکـــــــــــرد 
شــــــــــــــواهد«   بــر  مبتنــی 
قطــب  توســط   )  EBM(
مبتنــی  پزشــکی  علمــی 
بــه  و  ایــران  شــواهد  بــر 
علــوم  دانشــگاه  میزبانــی 

کیــش  پزشــکی تبریــز، از 16 لغایــت 18 آذرمــاه ســال جــاری و در جزیــره 
گردیــد. خواهــد  برگــزار 

8

ی 
ها

داد
روی

 و 
ــار

ـــــــ
خبـ

ا
اه

ـــگ
شــــ

دان



دوره جدید-شماره دوم -تابستان1394دوره جدید-شماره دوم -تابستان1394

آیین افتتاح و بازگشایی پروژه های عمرانی ارتقای 
هتلینگ مرکز آموزشی درمانی شهدا با حضور 

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

ــر  ــالهای اخیـ ــز آموزشـــی درمانـــی شـــهدا:در سـ ــزارش روابـــط عمومـــی مرکـ گـ ــه  بـ
ــروز  ــبب بـ ــه سـ کـ ــوده  ــراه بـ گونـــی همـ گونا ــا مشـــکالت  ــور بـ کشـ ــام ســـالمت  نظـ
ــس از روی  ــه پـ کـ ــد،  گردیـ ــی  ــف مـ ــهای مختلـ ــادی در بخشـ ــای زیـ نارضایتیهـ
آمـــوزش پزشـــکی،  یازدهـــم، وزارت بهداشـــت، درمـــان و  آمـــدن دولـــت  کار 
کـــه از تاریـــخ 15  ح مهـــم  کـــرد.  ایـــن طـــر ح تحـــول نظـــام ســـالمت را تدویـــن  طـــر
اردیبهشـــت مـــاه 1393 بـــا حمایتهـــای ریاســـت محتـــرم جمهـــور و مقـــام معظـــم 
کشـــور بـــه اجـــرا درآمـــد در مرکـــز آموزشـــی  رهبـــری در تمامـــی بیمارســـتانهای 
ح، تحـــوالت زیـــادی در  درمانـــی شـــهداء تبریـــز نیـــز همزمـــان بـــا آغـــاز ایـــن طـــر
کیفیـــت هتلینـــگ بـــه انجـــام رســـید.  ایـــن اقدامـــات طـــی مراســـمی  زمینـــه ارتقـــاء 
بـــا حضـــور مقـــام محتـــرم وزارت بهداشـــت، درمـــان و آمـــوزش پزشـــکی، ریاســـت 
کـــه در زیـــر  گرفـــت  محتـــرم دانشـــگاه و مقامـــات اســـتانی مـــورد بهره بـــرداری قـــرار 

گـــردد بـــه آنهـــا اشـــاره مـــی 
 

1- رنــگ آمیــزی 10 هــزار متــر مربــع از دیــوار، ســقف بخشــها و راهروهــای بخــش هــای بســتری 
بیمارســتان ۲- بهســازی فضــای بیرونــی بیمارســتان – نمــای اورژانــس و حــوزه ریاســت و نصــب 

تابلــوی ورودی اصلــی مرکــز 
3- تعمیر و بهسازی سرویس بهداشتی به تعداد 9 باب 

کلــی دو بخــش 1 )مــردان( و ۲ )زنــان( منطبــق بــا اســتانداردهای جهانــی اعتبــار   4- تعمیــر 
بخشــی 

 5- تحویــل و اســتقرار 173 تخــت اســتاندارد بــه جــای تخــت هــای مســتعمل قبلــی، بــه همــراه 
کــر و پــای تخــت و میــز غذاخــوری بیمــار  ال

کنسول باالی سر بیمار   6- تحویل و نصب ۲73 عدد 
 7- تحویل و نصب 1۲ عدد تلویزیون در اطاق بستری بیماران 

 8- تحویل و نصب 18 عدد یخچال در اتاقهای بستری بیماران بخش یک و دو 
 9- تحویل و بهره برداری از یک دستگاه سونوگرافی داپلر

10- تحویل و راه اندازی یک دستگاه رادیولوژی دیجیتال 
 11- تحویل و استفاده از 14 عدد برانکارد در بخشهای بستری 

که مشکل جزئی داشتند   1۲- تعمیر حدود یکصد عدد برانکارد 
 13- خرید ۲5 عدد تخت همراه 

که مشکل جزئی داشتند   14- تعمیر 175 عدد تخت همراه 
کننده در بخشهای بستری و پنجره ها   15- نصب 1۲00 متر پرده جدا

کهنه   16- تحویل و جایگزینی یکصد عدد تشک بیمار با تشکهای غیر استاندارد و 
 17- خرید و نصب 100 عدد سیستم احضار پرستار 

مبلـغ  بـه  علمـی  هیـات  اعضـاء  و  پرسـنل  افتـاده  عقـب  کارانـه  مـاه   11 پرداخـت   -18 
ریـال   304/033/513/79

کاری عقب افتاده پرسنل به مبلغ 1۲9/50۲/839/13   19- پرداخت 5 ماه اضافه 
کل بدهی سال 93 پرسنلی   ۲0- پرداخت 

 ۲1- پرداخــت تمــام بدهــی شــرکتها در ســال 93 جمعــًا بــه مبلــغ ۲3 میلیــارد ریــال هزینــه شــده و 
گردیــده  تجهیــزات مــورد اشــاره نیــز بــه صــورت متمرکــز توســط وزارت خریــداری و تحویــل مرکــز 

اســت. 

517 نفر از کارکنان دانشگاه به مراسم ارتحال حضرت امام خمینی )ره( اعزام شدند
گــزارش  کاروان زیارتــی بــه مراســم بیســت و ششــمین ســالگرد ارتحــال حضــرت امــام خمینــی )ره( اعــزام شــدند. بــه  کارکنــان دانشــگاه در قالــب  کارمنــدی دانشــگاه 517 نفــر از  بــه همــت بســیج 
کاروان معنــوی روز 13 خــرداد تبریــز را بــه  کننــدگان در ایــن  کارمنــدی دانشــگاه بــا اعــالم ایــن خبــر افــزود : شــرکت  ع فرمانــده بســیج  ســرویس خبــری روابــط عمومــی دانشــگاه، ســرهنگ پاســدار زار
مقصــد حــرم مطهــر حضــرت امــام خمینــی )ره( تــرك نمــوده و روز 14 خــرداد ســاعت ۲3 شــب بــه تبریــز بازگشــتند. وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود از همــکاری صمیمانــه رییــس دانشــگاه، 

معاونیــن و مســئولین واحدهــای مختلــف دانشــگاه در اجــرای شایســته ایــن امــر تقدیــر و تشــکر نمــود.
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بازدید رییس دانشگاه علوم پزشکی تبریز از شبکه  بهداشت و درمان مرند
کــرد. بــه  دکتــر محمدحســین صومــی رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز از شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان مرنــد بازدیــد 
کــه بــا همراهــی دکتــر تقــی زادیــه معــاون درمــان دانشــگاه،  گــزارش روابــط عمومــی شــبکه بهداشــت و درمــان مرنــد در ایــن ســفر 
دکتــر عبــادی قایــم مقــام معاونــت درمــان و مهنــدس صالحــی مدیــر دفتــر فنــی دانشــگاه  و همچنیــن معــاون اســتاندار و 
ــع  ــتان واق ــد شهرس ــی جدی ــتان 150تختخواب ــنهادی بیمارس ــل پیش ــت از مح ــورت پذیرف ــد ص ــتان مرن ــژه شهرس ــدار وی فرمان
کوهکمــری در خصــوص مطالعــه فنــی  درشــهرک ولیعصــر مرنــد بازدیــد بعمــل آمــد و طــی جلســه ای در بیمارســتان آیــت الــه 
کاربــری زمیــن  محــل احــداث بیمارســتان جدید،افزایــش تخــت هــای بســتری بیمارســتان حجــت بــه تعــداد 50 تخت،تغییــر 
ــاختمان  ــداث س ــت اح ــد جه ــف مرن ک ــز  ــرکت تبری ــاورت ش ــاری در مج ــذاری زمین30هکت گ ــت، وا ــبکه بهداش ــازاد ش ــای م ه
احــداث  و  MRIبیمارســتان حجــت  انــدازی دســتگاه  راه  و شهرســازی،  راه  اداره  توســط  عالــی ســالمت  آمــوزش  مجتمــع 

گیــری شــد.  ســاختمان ســتاد شــبکه ومرکــز بهداشــت تصمیــم 

برگزاری جلسه کمیته فنی تعیین وضعیت امنیت غذایی استان
بــه  دانشــگاه   ریاســت  حــوزه  کنفرانــس  ســالن  در  اســتان  غذایــی  امنیــت  وضعیــت  تعییــن  فنــی  کمیتــه  جلســه  اولیــن 
قاضــی  دکتــر  گردیــد.  آغــاز  ومدعویــن  غذایــی  وامنیــت  ســالمت  کارگــروه  دبیرخانــه  مســئول  زاده  قاضــی  دکتــر  ریاســت 
را  ســخنرانی  کمیتــه  ایــن  اهمیــت  خصــوص  در  غذایــی  وامنیــت  ســالمت  تخصصــی  کارگــروه  دبیرخانــه  مســئول  زاده 
کنونــی در اســتان،  کــرد ودر خصــوص توصیــف وضــع امنیــت غذایــی اســتان، علــل وعوامــل اصلــی بــر بــروز وضــع  ایــراد 
بــه  اســتقرار مداخــالت  تفکیــک شهرســتان  وبرنامــه عملیاتــی  بــه  اســتان  امنیــت غذایــی  بهبــود  بــرای  مداخــالت الزم 
کارگــروه  کــرده وبــه اهمیــت پایــش مصوبــات ایــن  تفکیــک دســتگاههای مســئول  مدعویــن را بــه هــم اندیشــی دعــوت 
ــد  ــاء ســطح ایمنــی غــذا بای ــا در ســطح اســتان در راســتای ایمنــی غــذا وارتق ــرده وگفــت : اســتفاده از پژوهشــکده ه ک ــاره  اش
گیــرد. دکتــر طریقــت عضــو هیــات علمــی دانشــکده تغذیــه  دراهمیــت ایمنــی غذا،اظهــار داشــت   بــه صــورت مســتمر انجــام 
بــرای اینکــه ایمنــی غــذا بــا امنیــت غذایــی در تقابــل قــرار نگیرد.بایــد تمهیــدات الزم را بخصــوص در ایمــن ســازی مــواد 
کافــی، ایمــن،  ع اصلــی غــذای  غذایــی پــر مصــرف ماننــد ســبزیجات وصیفــی جــات و.. بــکار بندیــم وبــا عنــوان ســه موضــو

گفــت: در خصــوص امنیــت روانــی شــبکه  کارگــروه تخصصــی شــد. دکتــر نعمتــی قائــم مقــام معاونــت غــذا ودارو در ادامــه ایــن هــم اندیشــی  ومغــذی خواســتار همــکاری  بیــن بخشــی میــان ایــن 
ع قضاوتهــا بایدشــواهد، ســند  هــای اجتماعــی در بــاب  ایمنــی مــواد غذایــی بایــد توجــه ویــژه شــود چــون قضــاوت ذهنــی در ایمنــی مــواد غذایــی امــری نامطلــوب مــی باشــد ودر برابــر ایــن نــو
کشــاورزی  نیــز در ادامــه جلســه در خصــوص میــزان نیتــرات موجــود در ســیب زمینــی وپیــاز مصرفــی  کیــا مدیــر حفــظ نباتــات جهــاد  گــردد. مهنــدس محمــود  کننــده ای ارائــه  محکــم وقانــع 
آذربایجانشــرقی  قــرار داشــته واســتان  نتایــج در حــد مطلــوب  ع نمونــه ســیب درختــی  نــو ایــن محصــوالت  و50  از  آوری شــده  از 300 نمونــه جمــع  در 6 ماهــه دوم ســال 93 اظهــار داشــت 
کــه دیتاهــا در یکجــا جمــع شــوند وپایــش بــر روی ایــن  گرفــت  کارشــناس معاونــت بهداشــت اســتان نیــز درادامــه افــزود: وقتــی پایش هــا انجــام خواهــد  در رتبــه اول قــراردارد. دکتــر پــور علــی 
کــرد. ابراهیمــی رییــس اداره نظــارت بــر دامپزشــکی  کار را در آینــده مشــخص خواهــد  دیتاهــا هــر ســه مــاه ویــا شــش مــاه یکبــار انجــام پذیرد.وانتخــاب یــک شــاخص مشــخص ومــدون رونــد 
گیــرد. اول امکانــات و بودجــه و دوم ارزیابــی مخاطــرات در مــواد غذایــی. کــه بایــد مــورد توجــه ویــژه قــرار  ع  مهــم مــورد بحــث اســت  گفــت : دو موضــو نیــز در خصــوص  چالشــهای ایمنــی غذا

بازدید دکتر پزشکیان از اولین مجتمع سلامت کشور
 دکتـر پزشـکیان بـه همـراه معـاون بهداشـت دانشـگاه در اولیـن سـالگرد افتتـاح و راه انـدازی اولیـن 
مجتمـع سـالمت کشـور  از مجتمـع سـالمت شـهید چمـران در منطقـه آخمقیـه بازدیـد نمـود. دکتـر 
پزشـکیان نماینـده مـردم تبریـز، اسـکو و آذرشـهر در مجلـس شـورای اسـالمی در اولیـن سـالگرد راه 
انـدازی مجتمـع سـالمت شـهید چمـران تبریـز بـا بیـان اینکـه ایـن مرکز توانسـته در عرض یکسـال 
گذشـته خدمات فعال پزشـک خانواده را به مردم حاشـیه نشـین این منطقه ارائه نماید و با بهره 
گیـری از تـوان بخـش خصوصـی و نیروهـای جـوان و پویـا خدمـات شایسـته  ای را بـه مـردم ارائـه 
نمایند تقدیر و تشـکر نموده و اسـتمرار این امر در دیگر مناطق حاشـیه نشـین را خواسـتار شد. دکتر 
تبریزی معاون بهداشـت دانشـگاه و رئیس مرکز بهداشـت اسـتان با اذعان به این موضوع که به 
کثر کارشناسان بهداشت و درمان، بسیاری از شاخصهای سالمت رو  استناد آمار و ارقام و به نظر ا
به افزایش بوده و میزان بیماریابی در این مجتمع نسبت به آمارهای کشوری افزایش پیدا کرده 

است.

 برگزاری کارگاه کشوری برنامه کنترل سل و جذام  در تبریز
کنتــرل ســل و جــذام به میزبانی معاونت بهداشــت دانشــگاه علوم پزشــکی تبریــز از تاریخ 94/3/2    گردهمایــی ســاالنه برنامــه 
گیر وزارت بهداشــت،  الــی 94/3/4 خــرداد مــاه ســال جــاری در هتــل شــهریار تبریــز با حضور رئیــس مرکز مدیریــت بیماری های وا
گروه هــای پیشــگیری و مبــارزه بــا بیماری هــای وزارت بهداشــت و دانشــگاه- کارشناســان  درمــان و آمــوزش پزشــکی، مدیــران و 
گردیــد.  دکتــر صومــی رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز ضمــن عــرض خیــر مقــدم  کشــور برگــزار  هــای علــوم پزشــکی سراســر 
گروههــای  کنتــرل برنامــه جــذام، تــالش ســایر  گردهمایــی بــا اشــاره بــه جایــگاه دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز در  بــه مدعویــن 
کنتــرل دیگــر برنامــه هــا را خواســتار شــدند. دکتــر تبریــزی معــاون بهداشــت دانشــگاه و رئیــس مرکز  کارشناســی در ســطح ملــی در 
کنتــرل ســل در اســتان و مقایســه آن بــا آمارکشــوری اشــاره نمــوده و بــه چالــش- بهداشــت اســتان در ادامــه بــه عملکــرد برنامــه 
کشــور جمهــوری  کنتــرل برنامــه ســل و توریســم درمانــی بــا توجــه بــه همجــواری اســتان آذربایجانشــرقی بــا  ــرو در  هــای پیش 
گــزارش روابــط عمومــی معاونــت بهداشــت دانشــگاه  آذربایجــان و جمهــوری خــود مختــار نخجــوان را تشــریح نمودنــد.  بــه 
در ادامــه نشســت، راهکارهــای رســیدن بــه اهــداف برنامــه جهــت دســتیابی بــه وحــدت رویــه در ســطح ملــی مــورد بحــث و 

کارشناســان مرکــز مدیریــت بیماری هــا، بســیج همگانــی جهــت نایــل شــدن بــه حــذف ســل تــا ســال 2050 در ســه روز متوالــی تبییــن نمودنــد.  گویــا، خانــم دکتــر ناصحــی و  گرفــت و دکتــر  بررســی قــرار 
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گردهمایی فصلی پزشکان وماماهای تیم سلامت شهرستان میانه
مدیــر  باحضــور  میانــه  شهرســتان  ســالمت  تیــم  وماماهــای  پزشــکان  فصلــی  گردهمایــی 
مرکــز  محــل  در  شهرســتان  مرکزبهداشــت  رییــس  و  میانــه  درمــان  و  بهداشــت  شــبکه 
و  بهداشــت  شــبکه  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه  گردیــد.  برگــزار  میانــه  بهــورزی  آمــوزش 
انجــام  گروهــی  پایــش  گــزارش  ارائــه  درمــان میانــه، دکتــر طاهــری مدیــر شــبکه ضمــن 
بــا  یافتــه توســط مرکــز بهداشــت اســتان، خواســتار رفــع مشــکالت فنــی مطروحــه شــد و 
میانــه  درمــان  و  بهداشــت  شــبکه  اســتان،  بهداشــت  مرکــز  مابیــن  توافقنامــه  بــه  اشــاره 
مختلــف  وکمپین هــای  برنامه هــا  درخصــوص  میانــه  شهرســتان  ویــژه  فرمانــداری  و 
و  بهداشــتی  کــز  مرا ســالمت  تیــم  اعضــای  و  پزشــکان  از  میانــه،  شهرســتان  بهداشــتی 
مصــرف  کاهــش  کمپیــن  اجــرای  بــرای  را  زمینــه  فرهنگ ســازی،  بــا  خواســت  درمانــی 
و  العمل هــا  ودســتور  نمــوده  مســاعدت  ســفره ها  ســر  از  آن  تدریجــی  حــذف  و  نمــک 

کمپیــن حــذف نمــک   تــا رســیدن بــه نتیجــه مطلــوب ادامــه  کــردن  شــکر و روغــن  از برنامــه غذایــی وجــود دارد بــه نحــو مطلــوب مدیریــت نماینــد وی افــزود  کــم  کــه بــرای  پروتکل هایــی 
ــز  ــس مرک ــرد. ریی ک ــوان  ــروری عن ــی ض ــتی ودرمان ــز بهداش ک ــتائیان درمرا ــکالت  روس ــع مش ــرای رف ــواده  راب ــک خان ــاع پزش ــه ارج ــتم برنام ــت سیس ــن مدیری ــری همچنی ــر طاه ــت. دکت ــد داش خواه
ــاق  ــتی  اتف ــطوح بایس ــی س ــت درتمام ــوزه بهداش ــازی درح ــگ س ــار وفرهن ــر  رفت ــزود تغیی ــته و اف ــروری دانس ــه را ض ــالمت جامع ــای س ــرای ارتق ــا ب ــل واحده ــی و تعام ــز هماهنگ ــه  نی ــت میان بهداش
گــردد تحــول بزرگــی درعرصــه ی ســالمت جامعــه بــه وجــود آیــد.  دکتــر خالقــی افــزود بــرای  کــه مقررشــده  درسیســتم حــوزه بهداشــت  اعمــال  کــرد بــا تامیــن اعتبــار ی  بیفتــد؛ وی اظهارامیــدواری 
کارشناســان واحدهــای بیماریهــا  کــز هیــچ محدودیتــی نداریــم و مطابــق دســتورالعمل مشــغول بــه ارائــه خدمــات بهینــه بــه جمعیــت تحــت پوشــش هســتیم. درادامــه جلســه  تهیــه داروهــا در مرا
گســترش آخریــن دســتورالعمل های  واحدهــای خــود را ارائــه نمــوده و جلســه پرســش وپاســخ باحضــور مدیــران واحــد برگــزار شــد. و بهبــود تغذیــه آمــوزش ســالمت وبهداشــت مــدارس و سیســتم 

برگــزاری هشــتمین دوره طــرح معرفــت افزایی اســاتید 
دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریز

ــا  ح معرفــت افزایــی اســاتید دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز ب هشــتمین دوره طــر
همت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشــگاه و مرکز مطالعات و توســعه 
پزشــکی و بــا حضــور حجــه االســالم خیــری مســئول نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم 
رهبــری در دانشــگاه و دکتــر طاهــر اقــدم قائم مقام رییس دانشــگاه با موضوعات 
ــای  ــر از اعض ــرکت 80 نف ــا ش ــی دو روز و ب ــی در ط ــت شناس ــی و معرف ــوم تربیت عل
گردیــد. هیــات علمــی دانشــگاه در محــل تــاالر اجتماعــات مرکــز مطالعــات برگــزار 
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برگزاری نمایشگاه پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت در شهرستان میانه
ــه و مدیــر شــبکه  ــدار ویــژه شهرســتان میان ــا حضــور شــکری معــاون اســتاندار و فرمان ــه، نمایشــگاه پویایــی، بالندگــی و جوانــی جمعیــت ب گــزارش روابــط عمومــی شــبکه بهداشــت درمــان میان ــه  ب
خ بــاروری بــا  کلــی جمعیــت ابالغــی مقــام معظــم رهبــری بــا هــدف افزایــش نــر بهداشــت و درمــان میانــه  افتتــاح شــد و تــا نهــم خردادمــاه ادامــه دارد. ایــن نمایشــگاه در راســتای اجــرای سیاســت های 
کیفیــت جمعیــت توســط مرکــز بهداشــت شهرســتان میانــه برپــا شــده اســت. دکتــر طاهــری مدیــر شــبکه  بهداشــت و درمــان میانــه در مراســم افتتــاح نمایشــگاه، غرفه هــای  کیــد بــر حفــظ ســالمتی و  تأ
کــرد. اســتقراریافته بــرای مراجعیــن را شــامل: مشــاوره احــکام ازدواج، مشــاوره ســالمت خانــواده، مشــاوره خانــواده و بهداشــت روانــی، مســابقه و نظرســنجی و آمــوزش و اندازه گیــری فشــارخون بیــان 
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لطفا خودتان را معرفی بفرمایید؟
یحیی یدالهی هستم 

شغل؟
کارشناس پرستار

سابقه كار؟
بیست سال

لطفا در چند جمله محیط كاری خود را 
معرفی فرمایید؟

ــن  ــتری در ای ــاران بس ــالمندان : بیم ــش س بخ
بــوده  روانــی  مزمــن  بیمــاران  جــزو  بخــش  
مرتبــه  بطــور متوســط ســالی چندیــن  یــا  کــه 
بخــش هســتند  در  درمــان  بســتری  وتحــت 
کــه در بخــش بســتری  ویــا ســالیان طوالنیســت 
بــه  و  هســتند  ترخیــص  قابــل  وغیــر  هســنتد 
کهولــت ســن دارای مشــکالت جســمانی  علــت 

عــالوه بــر مشــکالت روحــی دارنــد
ایــن  در  بســتری  :بیمــاران  فارابــی  بخــش 
بــار بســتری  یــا دومیــن  بــرای اولیــن  بخــش 
روانــی   روحــی  مشــکالت  دارای   و  میشــوند 
مــی  و  داشــته  مزمــن  بیمــاران  از  حادتــری 
خطرنــاك  اطرافیــان  و  خــود  بــرای  تواننــد 

جواننــد ســنی  نظــر  از  بیشــتر  و  باشــند 

در خصوص مشكالت رفتاری بیماران 
روانی و چگونگی تعامل با آنها را بیان 

بفرمایید؟
ایــن بیمــاران در زمــان حــاد بیماریشــان  البتــه 
بــه تناســب بیماریشــان قــادر بــه انجــام امــور 
بهداشــتی اولیــه نبــوده و نیزاختــالل درانجــام  
و  اجتماعــی  روابــط  و  کاری  هــای  عملکــرد 
خانوادگــی دارنــد و ممکــن اســت بــرای خــود 
ایجــاد  خطراتــی  و  مشــکالت  اطرافیــان  یــا  و 

نماینــد

ــاری  ــن بیم ــاد و مزم ــان ح ــاران در زم ــن بیم ای
نیازمنــد توجــه و مراقبــت هــای خــاص بــوده 
الزم  میشــود  ارایــه  درمــان  تیــم  طــرف  از  کــه 
کار  کافــی بــرای  اســت فــرد مهــارت و تجربــه 
بــا ایــن بیمــاران را داشــته باشــد در غیــر ایــن 
موثــر  تنهایــی  بــه  دارویــی  درمــان  صــورت 

بــود نخواهــد 

چه تفاوتی بین شیفت شب 
بیمارستان با روز وجود دارد ؟

مطمئنا  شــیفت شــب ســخت تر از سایر شیفت 
هــا بــوده و نیازمنــد انرژی و تمرکز بیشــتری می 
باشــد بــه عنــوان مثــال بدحــال بــودن بیمــار 
ــاران  ــایر بیم ــه س ک ــود  ــی ش ــب م ــب موج در ش
ــه  ــان ب ــند خوابش ــی باش ــواب م ــال خ ــه در ح ک
کــه ایــن امــر باعــث چندیــن برابــر  هــم بخــورد 
کثــر آمــار  کشــیك خواهدشــد ا کار پرســتار  شــدن 
کــه بیمــاران شــب هــا مشــکالت  نشــان میدهــد 
و  دارنــد  خودکشــی  بــه  اقــدام  مثــل  جــدی 
دچــار تنــش هــای اضطرابــی و یــا  نگرانــی و یــا 
کــه مــی توانــد  افتــادن از تخت......هســتند 
بــرای بیمــار خطرنــاك بــوده و یــا طــول درمــان 
باعــث مــی شــود  امــر  ایــن  کنــد و  را طوالنــی 
نــرس  بــه  زیــادی در شــیفت شــب   اســترس 

شــیفت ایجــاد شــود 

چه چیزی شما را در محیط كار 
رنجیده خاطر می كند ؟

اختــالت  یــا  درد  دچــار  کــه  بیمارانــی  دیــدن 
روحــی و جســمی در نتیجــه بیمــار مــی باشــند

چه چیزی شما را در محیط كار دلگرم و 
باعث باال رفتن انگیزه تان می شود ؟

مراقبــت از بیمــاران نیازمنــد و لبخنــد رضایــت  
عملکــرد  از  بیمــار  قدردانــی  و  تشــکر  ابــراز  و 

-مراقبتــی ام  درمانــی 

نحوه برخورد مسئولین در باال رفتن 
راندمان كاری تان چگونه است ؟

یــك  منصفانــه  و  واقعــی  درك  گــر  ا مطمئنــا 
در  باشــد  پرســتاری  کادر  پشــتوانه  مســئول 
کار موثــر خواهــد  ارایــه  کیفیــت  بــردن  بــاال 
ــادر ایــن  ــی متاســفانه غیــر از مــوارد ن بــود ول
کمتــر دیــده مــی  خصیصــه در مســئولین مــا 
را  مــن  و وظیفــه   کاری   امــا وجــدان  شــود 
کــه تــا انجایــی تــوان دارم  کنــد   ملــزم مــی 
بیمــار  هــای  نیــاز  بــه  رســیدگی  در  کوتاهــی 
کــه در  نداشــته باشــم و از خــدا مــی خواهــم 

ایــن امرمــن را بیشــتر یــاری نمایــد

اگر دوباره فرصت انتخاب شغل 
داشتید آیا پرستاری را انتخاب 

می كردید؟
کــه  خــودم  روحیــات  و  عالقــه  بــه  توجــه  بــا 
رنــج  و  درد  کاهــش  بــرای  دارم   دوســت 
بــردارم حتمــا انتخابــم  کوچکــی  مــردم قــدم 

بــود پرســتاری 

آیا خانواده از بابت شغلی شما فشاری 
را تحمل می شوند ؟

ج-بلــه – خســتگی روحــی و جســمی مــن صــد 
البتــه در رفتــار و انجــام وظایــف خانوادگــی ام 
ع باعــث  ایــن موضــو گذاشــت و  تاثیرخواهــد 
کــه مــن در انجــام امــور خانــواده  خواهــد شــد 

ــم ــم نکن ــواده را فراه ــی خان کاف ــت  رضای

آیا درآمدتان را با سایرپرستاران و 
سایر مشاغل مقایسه كرده ایی؟

مشـــکالت   از  یکـــی  کـــه  ایـــن  بـــه  توجـــه  بـــا 
کـــم بـــودن درآمـــد ناشـــی  ــا از  زندگـــی عمـــده تـ
می شـــود یکـــی از مشـــغله هـــای ذهنـــی مـــن 
فایـــده صـــدای  چـــه  امـــا  اســـت  نیـــز همیـــن 
ــئولین  ــرای  مسـ ــر بـ کمتـ ــا  ــای مـ درخواســـت هـ

ــار  ــوری رفتـ ــا طـ ــا مـ ــه  بـ اهمیـــت دارد و همیشـ
ــرای  ــود را بـ ــی خـ ــا ارزش واقعـ کار مـ ــه  کـ ــده  شـ

مســـئولین عیـــان نکـــرده!

لطفا محاسن و معایب شغلتان را 
بفرمایید؟

خدمــت بــه انســانهای نیازمنــد همیشــه لــذت 
بخــش اســت پــس نیــازی بــه بیــان نیســت

پرســتار  شــغل  روحــی   و  جســمی  فرســایش 
مقابــل  در  و  روانــی  دربیمارســتان  خصوصــا 
ــی  ــی و مال ــات رفاه ــن امکان کمتری ــاص  اختص

زحمتکــش! قشــر  ایــن  بــرای 

خاطره ای مثبت و منفی اگر در كارتان 
دارید بفرمایید؟

بتوانــم  انجــام درســت وظایفــم  بــا  چنانچــه 
بــه  بیمــارم  بازگشــت  و  درمــان  در  کمکــی 
برایــم  باشــم  داشــته  زندگــی  عــادی  شــرایط 

ســت هــا  ه  خاطــر  بهتریــن 
ــواده  دیــدن درد و رنــج بیمــارم و ناراحتــی خان
کــه نگــران وضعیــت بیمارشــان هســتند  بیمــار 

بدتریــن خاطــره هاســت

از مسئولین چه انتظاری دارید؟
کـــه قبـــول  تغییـــر در دیـــدگاه مســـئولین محتـــرم 
کـــه بیشـــترین زحمـــت و خدمـــات  در  نماینـــد 
کـــز درمانـــی بـــه عهـــده پرستارمی باشـــد و  مرا
خدمـــات ارایـــه شـــده توســـط پرســـتار نقـــش 
بســـیار مهمـــی در درمـــان بیمـــاران داردو الزم 
اســـت نـــگاه منصفانه تـــری در رفـــع نیازهـــای 

پرســـتاران عزیـــز داشـــته باشـــند

کمتــر  ســخن پایانــی : تمــام تالشــم را بــرای 
کــردن رنــج بیمــارم انجــام خواهــد داد

گفتگو با سرپرستار بخش فارابی
سالمندان بیمارستان رازی تبریز
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برگزاری اولین دوره آموزشی مهارتهای پژوهشی ویژه اعضای هیات علمی دانشکده دندانپزشکی
وهماهنگـــی  توســـعه  مرکـــز  و  پزشـــکی  دانشـــکده  فنـــاوری  و  تحقیقـــات  معاونـــت  توســـط  دندانپزشـــکی  دانشـــکده  علمـــی  هیئـــت  اعضـــای  ویـــژه  پژوهشـــی  مهارتهـــای  دوره  اولیـــن 
گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه ایـــن دوره بـــا هـــدف ارتقـــای فعالیتهـــای پژوهشـــی اعضـــای هیـــات علمـــی دانشـــکده دندانپزشـــکی و بـــرای  پژوهـــش دانشـــگاه برگـــزار شـــد. بـــه 
ــد. کننـ ــی  ــذ مـ ــی اخـ ــای علمـ ــت هـ ــطح فعالیـ ــای سـ ــت ارتقـ ــای الزم را جهـ ــوزش هـ ــدگان آمـ کننـ ــرکت  ــه شـ کـ ــود  ــزار میشـ ــه برگـ ــب دوره یـــک ماهـ ــجم در قالـ ــورت منسـ ــار بصـ ــتین بـ نخسـ

رونمایــی از نــرم افــزار 
اطلاعــات جامــع پروانــه 
هــای صــادره واحدهــای 
تولیــدی در معاونــت غذا 

و دارو تبریــز 
گـــزارش روابـــط عمومـــی معاونـــت  بـــه 
ـــکی  ـــوم پزش ـــگاه عل ـــذا و دارو دانش غ
تبریـــز دکتـــر نعمتـــی مدیـــر نظـــارت 
و  آشـــامیدنی  غذایـــی،  مـــواد  بـــر 
تبریـــز ضمـــن  آرایشـــی و بهداشـــتی 
اطالعـــات  افـــزار  نـــرم  از  رونمایـــی 
صـــادره  هـــای  پروانـــه  جامـــع 
واحدهـــای تولیـــدی افزودنـــد: ایـــن 
تـــالش  افـــزار بعـــد از دو ســـال  نـــرم 
معاونـــت  همـــکاران  وقفـــه  بـــی 
غـــذا و دارو و بـــا داشـــتن اطالعـــات 
تحـــت  کارخانجـــات  تمامـــی 
صـــادر  هـــای  پروانـــه  و  پوشـــش 
گامـــی موثـــر و آســـان جهـــت  شـــده 
ــاز  ــورد نیـ ــات مـ ــه اطالعـ ــتیابی بـ دسـ
باشـــد.   مـــی  تولیـــدی  واحدهـــای 
ـــا وارد  ـــی ب ـــه راحت ـــور ب ـــزار مذک ـــرم اف ن
کـــردن یکـــی از اطالعـــات درخواســـتی 
کارخانـــه تولیـــدی و یـــا  ماننـــد نـــام 
شـــماره پروانـــه بهـــره بـــرداری و یـــا 
یـــا  و  فنـــی  مســـئول  نـــام  ســـاخت، 
مذکـــور  واحـــد  تجارتـــی  نـــام  حتـــی 

مســـئول  ســـابقه  و  مشـــخصات  اســـتفاده،  مـــورد  برندهـــای  تعـــداد  آنهـــا،  اعتبـــار  و  صـــادره  ســـاخت  هـــای  پروانـــه  تاریـــخ  و  تعـــداد  بـــرداری،  بهـــره  پروانـــه  جملـــه  از  مشـــخصات  تمامـــی 
گانـــه بدســـت مـــی دهـــد. نـــرم افـــزار مذکـــور بصـــورت روزانـــه بـــروز رســـانی شـــده و  گزارشـــهای جدا فنـــی، آدرس و شـــماره هـــای تمـــاس یـــک واحـــد تولیـــدی تحـــت پوشـــش را بصـــورت 
کار بـــر روی نـــرم افـــزار مذکـــور  گـــذارد. دکتـــر نعمتـــی در ادامـــه از آقایـــان مهنـــدس شـــهریار صالحـــی و مهنـــدس جاویـــد شایســـته جهـــت ارائـــه و  آخریـــن اطالعـــات موجـــود را در اختیـــار مـــی 
کردنـــد بـــا پیگیـــری همـــکاران در آینـــده شـــاهد ارائـــه نـــرم افزارهـــای جدیـــدی در حـــوزه مـــواد غذایـــی، آرایشـــی و بهداشـــتی خواهیـــم بـــود. تشـــکر و قدردانـــی نمـــوده و خاطـــر نشـــان 

گرفت از سوی معاون آموزشی وزارت صورت 

ابــلاغ آییــن نامــه پذیــرش دانشــجو بــرای دکتــری عمومــی و دکتــری تخصصــی 
داروســازی بــه دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی

معــاون آموزشــی وزارت بهداشــت آییــن نامــه پذیــرش دانشــجو بــرای دکتــری عمومــی و دکتــری تخصصــی داروســازی 
خ 14 دی  )Pharm.D/PhD( مصــوب پنجــاه و هشــتمین جلســه شــورای عالــی برنامــه ریــزی علــوم پزشــکی مــور
گــزارش پایــگاه  کرد.بــه  کلیــه دانشــگاه هــا و موسســات مجــری رشــته هــای علــوم پزشــکی ابــالغ  مــاه 1393 را بــه 
خبــری و اطــالع رســانی وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی )وب دا(؛ دکتــر باقــر الریجانــی طــی نامــه ای بــا 
ــوزش  ــف آم ــع مختل ــل در مقاط ــه تحصی ــرای ادام ــران ب گی ــذب فرا ــن در ج ــای نوی ــتفاده از روش ه ــزوم اس ــه ل ــاره ب اش
 )Pharm.D/PhD( داروســازی دکتــری تخصصــی  و  دکتــری عمومــی  بــرای  دانشــجو  پذیــرش  نامــه  آییــن  عالــی، 
ــه  کلی ــه  ــاه 1393 را ب خ 14 دی م ــور ــکی م ــوم پزش ــزی عل ــه ری ــی برنام ــورای عال ــه ش ــتمین جلس ــاه و هش ــوب پنج مص
گــزارش، هــدف از تدویــن ایــن  کرد.براســاس ایــن  دانشــگاه هــا و موسســات مجــری رشــته هــای علــوم پزشــکی ابــالغ 

کــه ضمــن  ــرای ورود بــه دوره دکتــرای تخصصــی در رشــته هــای مختلــف داروســازی بــه نحــوی اســت  آئیــن نامــه  تســهیل و تســریع در انتخــاب دانشــجویان دوره دکتــری عمومــی داروســازی ب
گــزارش، آییــن نامــه  کوتــاه تــر شــدن طــول دوره تربیــت نیــروی متخصــص مــورد نیــاز نیــز باشــد.برپایه ایــن  فراهــم آوردن امــکان انتخــاب شایســته تریــن افــراد بــرای ورود بــه ایــن دوره موجــب 
خ 14 دی مــاه 1393  ــوم پزشــکی مــور ــی برنامــه ریــزی عل ــر 10 مــاده در پنجــاه و هشــتمین جلســه شــورای عال ــرای دکتــری عمومــی و دکتــری تخصصــی داروســازی مشــتمل ب پذیــرش دانشــجو ب
گذرانــده و حداقــل 70 درصــد  کل 16  کــه 180 واحــد درســی خــود را بــا حداقــل میانگیــن  تصویــب شــده و بــرای دانشــجویان دوره دکتــری عمومــی داروســازی ورودی مهرمــاه 1394 بــه بعــد 
کــرده باشــند قابــل اجــرا مــی باشــد.گفتنی اســت: در ابالغیــه معــاون آموزشــی وزارت بهداشــت آمــده اســت نحــوه عملکــرد در ایــن زمینــه بایــد بایســت  کســب  کل آزمــون جامــع داروســازی را  نمــره 
گونــه ای باشــد تــا عــالوه بــر ایجــاد انگیــزه و تشــویق افــراد مســتعد بــرای ادامــه تحصیــل در مقاطــع باالتــر، مســیر ورود آنهــا را تســهیل و تســریع و طــول دوران تحصیلــی نیــز تعدیــل شــود بــه 
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  دکتـــر روزبـــه رجایـــی غفـــوری در جمـــع خبرنـــگاران  بـــا اشـــاره 
بـــه اولیـــن ســـالگرد راه انـــدازی اورژانـــس هوایـــی اســـتان در 
کـــرد:  ح تحـــول نظـــام ســـالمت، اظهـــار  راســـتای اجـــرای طـــر
وزارت  آخـــر  اولویت هـــای  جـــزو  تبریـــز  در  پایـــگاه  راه انـــدازی 
ـــا پیگیری هـــای الزم یکـــی  ـــا ب ـــود ام کشـــور ب بهداشـــت و درمـــان 
ــد. ــداث شـ ــز احـ ــور در تبریـ کشـ ــی  ــگاه اورژانـــس هوایـ از 14 پایـ

 انتقــال 108 بیمــار از طریــق اورژانــس هوایی/وضعیــت 
ناپایــدار 50 درصــد از بیمــاران انتقــال یافتــه

یازدهـــم  تـــا  پایـــگاه  ایـــن  احـــداث  زمـــان  از  داد:  ادامـــه  وی 
صـــورت  اســـتان  کل  در  پـــرواز   73 جـــاری،  ســـال  مردادمـــاه 
ع ترومایـــی بـــوده بـــه  ـــان از نـــو کـــه بیشـــتر آن گرفتـــه و 108 بیمـــار 
بیمارســـتان منتقـــل شـــده اســـت. در ایـــن میـــان بیمارســـتان 
امـــام رضـــا)ع( بـــا 99 پـــرواز مرکـــز هـــدف پذیـــرش بیمـــاران بـــوده 
کـــرد: بالـــغ بـــر 60 درصـــد ماموریت هـــای  اســـت. وی خاطرنشـــان 
گرفتـــه  اورژانـــس هوایـــی بـــرای انتقـــال بانـــوان بـــاردار صـــورت 
اســـت، ســـوختگی، حملـــه قلبـــی و آســـیب دیدگی هـــای ناشـــی 
از رانندگـــی از دیگـــر مـــوارد اعـــزام اورژانـــس هوایـــی بـــوده اســـت.

رتبه پنجم تبریز در مدت زمان انجام ماموریت
پزشـــکی  فوریت هـــای  و  حـــوادث  مدیریـــت  مرکـــز  رئیـــس 
اســـتان بـــا بیـــان اینکـــه از 108 بیمـــار منتقـــل شـــده توســـط 
اورژانـــس هوایـــی 9 نفـــر بـــه علـــت وضعیـــت خیلـــی وخیـــم 
ــال  ــگام انتقـ ــر هنـ ــرد: ۲ نفـ کـ ــراز  ــد، ابـ کرده انـ ــوت  ــمی فـ جسـ
کرده انـــد،  فـــوت  انتقـــال  از  بعـــد  نفـــر   7 و  بیمارســـتان  بـــه 
ــوده،  ــات بـ ــداد و نجـ ــه ی امـ ــراد وظیفـ ــن افـ ــه ایـ ــیدگی بـ رسـ
ــزام شـــده اســـت.  ــرار اورژانـــس هوایـــی اعـ ــا بـــه دلیـــل اصـ امـ
میانگیـــن  دقیقـــه،   8 پـــرواز  زمـــان  میانگیـــن  افـــزود:  وی 
انتقـــال  و میانگیـــن  ۲6 دقیقـــه  بیمـــار  بالیـــن  بـــه  رســـیدن 
یـــادآور  وی  می باشـــد.  دقیقـــه   ۲۲ بیمارســـتان  بـــه  بیمـــار 
ـــان 78  ـــدت زم ـــا م ـــی ب ـــت هوای ـــام ماموری ـــز در انج ـــد: تبری ش

کـــه دلیـــل  گرفتـــه اســـت  کشـــوری قـــرار  دقیقـــه در رده پنجـــم 
آن عـــدم وجـــود پـــد مناســـب بـــرای فـــرود بالگـــرد می باشـــد.

شرایط آب و هوایی مانع اصلی اعزام بالگرد
دکتــر رجایــی بــا اعــالم اینکــه هــدف اورژانــس هوایــی رســاندن 
تجهیــزات  و  امکانــات  دارای  بیمارســتانهای  بــه  بیمــاران 
پیشــرفته می باشــد، بیــان داشــت: 41 درخواســت اعــزام بالگــرد 
بــه علــت شــرایط آب و هوایــی نامناســب و خــارج از زمــان بــودن 
کــرد: اورژانــس هوایــی  پــرواز، اجابــت نشــده اســت. وی اضافــه 
در طــول یــک ســال فعالیــت خــود ماموریت هــای مهمــی را در 
کــه از جملــه ی آنهــا می تــوان  ســطح اســتان انجــام داده اســت 
بــه حادثــه ســکته مغــزی و رســاندن بیمــار بــه بیمارســتان در 
کــرد. وی  مــدت زمــان طالیــی و برخــورد قطــار بــا ســمند اشــاره 
اورژانــس  مابیــن  لحــاظ هزینــه  از  تفاوتــی  هیــچ  کــرد:  عنــوان 
زمینــی و هوایــی وجــود نــدارد، از لحظــه شــروع خدمــات امــداد 
گــر در مســیر حرکــت بــه  ــا رســاندن بیمــار بــه بیمارســتان حتــی ا ت
بیمــار دارویــی تزریــق شــود هزینــه ای را در پــی نخواهــد داشــت.

72 میلیون هزینه، برای یک ساعت پرواز
پزشــکی  فوریت هــای  و  حــوادث  مدیریــت  مرکــز  رئیــس 
پــرواز  ســاعت  هــر  هزینــه  اینکــه  بیــان  بــا  آذربایجان شــرقی 
کــرد: در  بــر 7۲ میلیــون ریــال می باشــد، تصریــح  بالــغ  بالگــرد 
حــال حاضــر تنهــا یــک بالگــرد در اختیــار اورژانــس هوایــی قــرار 
انتقــال  بیمارســتان  بــه  را  مریــض  می توانــد 5  کثــر  حدا و  دارد 
 5 از  بیشــتر  مصدومــان  تعــداد  کــه  وخیــم  شــرایط  در  دهــد، 
کــه شــرایط  افــرادی  پزشــک،  تشــخیص  برحســب  اســت  نفــر 
بــه  بقیــه  و  هوایــی  اورژانــس  طریــق  از  دارنــد  وخیم تــری 
کــز درمانــی انتقــال داده می شــوند. وی  صــورت زمینــی بــه مرا
کــه در مکان یابــی برخــی  گفــت: بــه علــت مشــکالتی  در پایــان 
در  داشــت.  وجــود  بحرانــی  شــرایط  در  کوچــک  روســتاهای  از 
گردیــد. تمامــی روســتاهای اســتان سیســتم جی پــی اس نصــب 

 آمارها و مسائل اورژانس هوایی از زبان دکتر رجائی  

 رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی آذربایجانشرقی گفت: هر ساعت پرواز بالگرد 7۲ میلیون ریال آب می خورد/شرایط آب و هوایی مانع اصلی اعزام بالگرد/ رتبه پنجم تبریز در 
مدت زمان انجام ماموریت / تبریز با انجام 73 ماموریت هوایی با مدت زمان 78 دقیقه در رده پنجم کشوری قرار گرفته است که دلیل آن عدم وجود پد مناسب برای فرود بالگرد می باشد.
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اولین جلسه کارگروه  بهداشت درمان در حوادث غیر مترقبه در سال 94 تشکیل شد
اقـــدم قائـــم مقـــام رییـــس دانشـــگاه  از نهادهـــا و ارگانهـــای مربـــوط تشـــکیل یافـــت. دکتـــر طاهـــر  بـــا حضـــور ۲1عضـــو  کارگـــروه بهداشـــت درمـــان در حـــوادث غیرمترقبـــه  اولیـــن جلســـه 
بیمارســـتانها  اطـــراف  در  ترافیـــک  راه حلهـــای مشـــکل  از  یکـــی  ایشـــان  نمـــود.  ارائـــه  توضیحاتـــی  آن  ســـریع  رســـانی  بـــروز  ولـــزوم  کارگـــروه  اعضـــاء  ح وظایـــف  شـــر اهمیـــت  بیـــان  ضمـــن 
کاری دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز  کـــه پتانســـیل وامکانـــات الزم را دارندکـــه ایـــن امـــر در سیاســـت  کـــردن برخـــی بیمارســـتانهای تـــک تخصصـــی  مخصوصـــا" زمـــان بحرانهـــا را جنـــرال 
بـــرای مدعویـــن ارائـــه دادنـــد  EOC)مرکزهدایـــت بحران(دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز را  گـــزارش جامعـــی از عملکـــرد  قـــرار دارد.  در ایـــن جلســـه دکتـــر رجایـــی طبـــق دســـتور جلســـه 
کلیـــه بیمارســـتانهای تبریـــز اجـــرا شـــده ودر حـــال حاضـــر دربیمارســـتانهای شهرســـتانها در حـــال انجـــام  وهمچنیـــن توضیحاتـــی دربـــاره HSI )شـــاخص ایمنـــی بیمارســـتان(که در ســـطح 
ح وظایـــف بـــرای واحـــد خـــود وهمچنیـــن  کارگـــروه خواســـتند تـــا آخـــر تیرمـــاه 94 تغییـــرات واصالحـــات پیشـــنهادی در مـــورد شـــر مـــی باشـــد.دکتر رجایـــی در ادامـــه از نهادهـــای عضـــو 
کننـــده در جلســـات ثابـــت وتـــام  کارگـــروه شـــرکت  کارگـــروه بهداشـــت درمـــان در حـــوادث غیـــر مترقبـــه افزودنـــد نماینـــده عضـــو  ارائـــه دهنـــد. دبیـــر  ســـایر واحدهـــا ونهادهـــای عضـــو را 
گـــردد.از دیگرمـــوارد مطروحـــه  کارگـــروه ارســـال  کـــه قـــرار شـــد بصـــورت مکتـــوب بـــه دبیرخانـــه  ح وظایـــف اعضـــا بـــا پیشـــنهاداتی همـــراه بـــود  االختیارباشـــند. در ادامـــه جلســـه بررســـی شـــر
گرفـــت. کـــه  مـــورد بررســـی قـــرار  کارگـــروه بررســـی مشـــکل ارتبـــاط تلفنـــی در بحران هـــا و اســـکان موقـــت و برخـــی مشـــکالت مربـــوط بـــه حـــوزه معاونـــت  بهداشـــتی در حـــوادث   در جلســـه 

 آمبوالنس هوایی مخصوص بیماران و آسیب دیدگان است نه نقل و انتقال مدیران سازمانها

آذربایجان شرقی صاحب 100 دستگاه آمبوالنس جدید می شود
کـــه از  گفـــت: 100 دســـتگاه آمبوالنـــس جدیـــد خریـــداری شـــده اســـت    دکتـــر محمـــد حســـین صومـــی 
ایـــن تعـــداد 55 دســـتگاه وارد شـــده و مـــا در حـــال نصـــب تجهیـــزات الزم می باشـــیم، تـــا پایـــان ســـال 
تمامـــی پایگاه هـــای درمانـــی از ایـــن آمبوالنس هـــا بهره منـــد خواهنـــد شـــد. دکتـــر محمدحســـین 
ــات  ــار تلفـ کاهـــش آمـ ــه اهمیـــت اورژانـــس هوایـــی در  ــاره بـ ــا اشـ ــگاران بـ ــع خبرنـ صومـــی در جمـ
کـــرد: بهبـــود فضـــای فیزیکـــی در تمامـــی  ناشـــی از تصادفـــات رانندگـــی و ســـایر بیماری هـــا، اظهـــار 
گذشـــته  گرفتـــه و دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی بیـــش از  کار علـــوم پزشـــکی قـــرار  اورژانس هـــا در دســـتور 
کمک رســـانی بـــه افـــراد شـــده اســـت. وی ادامـــه داد: 100 دســـتگاه آمبوالنـــس  وارد چرخـــه درمـــان و 
ــال نصـــب  ــا در حـ ــده و مـ ــتگاه وارد شـ ــداد 55 دسـ ــه از ایـــن تعـ کـ ــده اســـت  ــداری شـ ــد خریـ جدیـ
ــا  ــن آمبوالنس هـ ــی از ایـ ــای درمانـ ــی پایگاه هـ ــال تمامـ ــان سـ ــا پایـ ــیم، تـ ــزات الزم می باشـ تجهیـ
ــاران و  ــوص بیمـ ــی مخصـ ــی و هوایـ ــرد: آمبوالنـــس زمینـ کـ ــد  کیـ ــد. وی تا ــد شـ ــد خواهنـ بهره منـ
ـــه مدیـــران ســـازمانها، برخـــی از مســـئولین فکـــر می کننـــد چـــون بالگـــرد  آســـیب دیدگان می باشـــد ن
گرفتـــه می تواننـــد از آن بـــرای رســـیدن ســـریع بـــه مقاصـــد  در اختیـــار دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی قـــرار 
کننـــد. رئیـــس دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز از تجهیـــز بیمارســـتان امـــام رضـــا)ع(  خـــود اســـتفاده 
گفـــت: در حـــال حاضـــر تمامـــی بیمارســـتان ها از  بـــه پـــد فـــرود بالگـــرد تـــا ســـال آینـــده خبـــر داد و 
پـــد مناســـب فـــرود بالگـــرد برخوردارنـــد و بـــا همـــکاری ســـازمانهای مرتبـــط مـــدت زمـــان خدمـــت 
کاهـــش خواهیـــم داد. . وی در  رســـانی اورژانـــس هوایـــی و رســـاندن بیمـــار بـــه بیمارســـتان را 
کـــه معاونـــت عمرانـــی شـــهرداری تـــا ۲5مردادمـــاه ســـال جـــاری عملیـــات  گفـــت: در صورتـــی  پایـــان، 
کـــودکان را بـــه پایـــان برســـاند، دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی در عـــرض یـــک مـــاه  احـــداث بیمارســـتان 

گفتنـــی اســـت در ایـــن مراســـم رئیـــس دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی از  کـــرد.  آنجـــا را تجهیـــز خواهـــد 
کـــرد. فرمانـــده هوانیـــروز تبریـــز بـــه علـــت همـــکاری مـــداوم بـــا مرکـــز فوریت هـــای پزشـــکی تجلیـــل 
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دومین جلسه فنی بررسی مطالعات موجود در زمینه 11 ماده غذایی اولویت دار
بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز جلســه با ریاســت دکتــر قاضی زاده مســئول دبیرخانــه کارگروه ســامت وامنیــت غذایی اســتان وســایر مدعوین در ســالن کنفرانس حوزه ریاســت دانشــگاه آغــاز گردید. 
در ایــن نشســت فنــی بررســی ســموم موجــود  در محصــوالت کشــاورزی مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت ومطالعــات انجــام یافتــه وآزمایشــات انجــام یافتــه در زمینــه 11 مــاده غذایــی اولویــت دار نشــانگر ایــن بــود کــه ایــن نتایــج قابل 
تعمیــم بــه اســتان آذربایجــان شــرقی نمــی باشــد چــون ایــن محصــوالت فصلــی بــوده و از ســایر اســتانها وگاه از ممالــک خارجــی نیــز بــه ایــن اســتان انتقــال مــی یابنــد. دکتــر نعمتــی قائــم مقــام معــاون غــذا و دارو افــزود کلیــه 
محصــوالت کشــاورزی ودامــی بایــد بیمــه شــوند تــا کشــاورز یــا دامــدار در صــورت مشــاهده هــر نــوع آلودگــی در محصوالتشــان متضــرر نشــده وبتواننــد محصــوالت مــورد نظــر را معــدوم ســازی کنند. تهیــه پروپــوزال وگــردآوری 

مقــاالت، وارائــه راهکارهــای مناســب از ســوی مدعویــن در خصــوص  فلــزات ســنگین،باقیمانده سموم،آفاتوکســین و... در ایــن 11 مــواد غذایــی اولویــت دار بــه جلســه بعدی موکول شــد.

سومین جلسه فنی توصیف وضعیت ایمنی مواد غذایی استان
گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز جلســـه توصیـــف وضعیـــت ایمنـــی  بـــه 
دبیرخانـــه  مســـئول  زاده  قاضـــی  دکتـــر  ریاســـت  وبـــه  مدعویـــن  حضـــور  بـــا  اســـتان  غذایـــی 
کنفرانـــس حـــوزه ریاســـت  کارگـــروه تخصصـــی ســـالمت وامنیـــت غذایـــی اســـتان در محـــل ســـالن 
گردیـــد.در ایـــن جلســـه دکتـــر قاضـــی زاده ضمـــن تبریـــک حلـــول مـــاه مبـــارک رمضـــان  برگـــزار 
کارگـــروه ارائـــه داده وافـــزود در خصـــوص  توضیحاتـــی را در خصـــوص دومیـــن جلســـه فنـــی 
گیـــرد.  فلـــزات سنگین،ســـرب، وآفالتوکســـین بایـــد تحقیقـــات وپایشـــهای جـــدی ومهمـــی انجـــام 
ــه در  ــام یافتـ ــات انجـ ــام آزمایشـ ــذا ودارو در خصـــوص انجـ ــاون غـ ــام معـ ــم مقـ ــی قائـ ــر نعمتـ دکتـ
گزارشـــاتی را ارائـــه داده وآزمایـــش  گذشـــته در محصـــوالت دامـــی وبخصـــوص شـــیر  ســـالهای 
آفالتوکســـین موجـــود در شـــیر را از ضروریـــات دانســـته وآمادگـــی معاونـــت غـــذا ودارو  وهمـــکاری 
ـــر  ـــرد. دکت ک ـــالم  ـــی اع ـــه فن کمیت ـــای  ـــا اعض ـــت را ب ـــن معاون ـــی ای ـــواد غذای ـــان م کارشناس ـــای  اعض

ابراهیمـــی رئیـــس اداره نظـــارت دامپزشـــکی اســـتان نیـــز بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه 70% شـــیرهای 
تولیـــدی دامـــی مـــا ســـنتی اســـت افـــزود جمـــع آوری شـــیر در رونـــد تولیـــدی شـــیر تـــازه خیلـــی مهـــم 
کـــردن جمـــع آوری شـــیر دو نوبتـــه ) صبـــح وعصـــر( از تکثیـــر میکـــروب  اســـت ومـــا بایـــد بـــا نهادینـــه 
کشـــاورزی در ایـــن نشســـت  کیـــا مدیـــر حفـــظ نباتـــات جهـــاد  هـــا در شـــیر بکاهیـــم. مهنـــدس 
ــه هـــای  ــرد ونمونـ گیـ ــام  ــتانی انجـ ــد هـــم در ســـطح ملـــی وهـــم در ســـطح اسـ گفـــت : پایـــش بایـ
کشـــاورزی بـــرای نمونـــه بـــرداری بایـــد از انبارهـــا وهـــم در میادیـــن تـــره بـــار جمـــع آوری  محصـــوالت 
کشـــاورزی بـــدون ســـم  ــا اشـــاره بـــه اینکـــه محصـــوالت  گیـــرد وی بـ شـــده ومـــورد آزمایـــش قـــرار 
ـــه شـــرایط اقلیمـــی وآب  کشـــاورزی ب ـــزود عـــدم اســـتفاده از ســـموم در محصـــوالت  ـــدارد اف معنـــی ن
کـــه  وهوایـــی آن منطقـــه بســـتگی دارد وگوجـــه فرنگـــی یکـــی از محصـــوالت بـــدون ســـم اســـت 
ــود.  ــد می شـ ــت وتولیـ کشـ ــی   ــی وآب وهوایـ ــرایط اقلیمـ ــت شـ ــرقی بعلـ ــان شـ ــتان آذربایجـ در اسـ

افتخاری دیگر برای دانشگاه علوم پزشکی تبریز:

کسب عنوان دستگاه برتر استان در حوزه اوقات فراغت جوانان توسط دانشگاه علوم پزشکی تبریز
کل ورزش و  ــان توســط اســتانداری و اداره  کبــر)ع(، چهارمیــن جشــنواره تجلیــل از فعــاالن عرصــه اوقــات فراغــت جوان بــه مناســبت ســالروز میــالد حضــرت علــی ا

ــزار  ــداری تبریــز برگ ــان اســتان در ســالن همایــش فرمان جوان
هنــری  فرهنگــی،  فعالیتهــای  بــه  عنایــت  بــا  گردیــد.  

فرهنگــی  امــور  مدیریــت  توجــه  درخــور  اجتماعــی  و 
دانشــگاه  جشــنواره؛  ایــن  در  دانشــجویان،  بــرای 
در  برتــر  دســتگاه  عنــوان  بــه  تبریــز  پزشــکی  علــوم 

در  جوانــان  فراغــت  اوقــات  مناســب  پرکــردن  حــوزه 
ســطح اســتان برگزیــده و لــوح تقدیــر و تندیــس جشــنواره 
گردیــد. همچنیــن آقایــان : محمــد  بــه دانشــگاه اهــداء 

کســری  کشــوری( و  ســعادتی )دانشــجوی نمونــه 
بــه  کنکــور(   6 )رتبــه  کالهــدوزان 

عنــوان جوانــان برتــر اســتان 
معرفــی شــدند.



دوره جدید-شماره دوم -تابستان1394دوره جدید-شماره دوم -تابستان1394

17

ی 
ها

داد
روی

 و 
ــار

ـــــــ
خبـ

ا
اه

ـــگ
شــــ

دان

برگزاری کارگاه آموزشی طب سنتی
کارگاه  گــزارش ســرویس خبــری روابــط عمومــی دانشــگاه در ایــن  کارگاه آموزشــی طــب ســنتی در ســالن اجتماعــات مرکــز مطالعــات برگــزار شــد. بــه  کارمنــدی دانشــگاه،  بــه همــت حــوزه مقاومــت بســیج 
آموزشــی 80 نفــر از خواهــران بســیجی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز درخصــوص موضوعاتــی از قبیــل : اصــالح شــیوه تغذیــه، تغذیــه در مــاه مبــارك رمضــان، مــزاج شناســی و... آمــوزش هــای الزم را 

کارگاه بودنــد.   گرفتنــد. الزم بــه ذکــر اســت : دکتــر بنــی حبیــب متخصــص طــب ســنتی و دکتــر عدالــت رزیدنــت طــب ســنتی از اســاتید ایــن  فــرا 

برگزاری دوره فلوشیپ مدیریتی، روسای گروههای کارشناسی مرکز بهداشت استان آذربایجانشرقی
کارگاه آموزشــی بــا عنــوان »نظــام ســالمت شهرســتان » بــا حضــور روســای    در راســتای اجــرای برنامــه تحــول نظــام ســالمت و ارتقــای دانــش، نگــرش و مهــارت مدیریــت ســالمت شهرســتانها، 
گردیــد . دکتــر تبریــزی معــاون بهداشــت دانشــگاه و رئیــس مرکــز بهداشــت اســتان ضمــن اشــاره  بــه  کارشناســی مرکــز بهداشــت اســتان آذربایجانشــرقی در مرکــز بهداشــت اســتان برگــزار  گروههــای 
کشــور در 11 دوره  کــز بهداشــت قطــب شــمال غــرب  کارشناســی مرا گروههــای  کــه فلوشــیپ توانمنــد ســازی مدیــران شــبکه هــای بهداشــت و درمــان و روســای  ــد  کردن ــادآوری  اهــداف دوره هــا، ی
آموزشــی تــا آخــر آذر مــاه ســال جــاری برگــزار خواهــد شــد.  در ایــن دوره مباحــث مربــوط بــه تاریخچــه نظــام ســالمت در ایــران وجهــان، ســالمتی و ابعــاد آن، ســالمت روان، اهــداف نظــام ســالمت، 

ــد. گردی ــه  کارگاه ارائ وظایــف نظــام ســالمت، ســالمت اجتماعــی، مراقبتهــای بهداشــتی  اولیــه  و پوشــش همگانــی ســالمت )UHC ( توســط ســخنرانان در طــول 

گردهمایی فصلی مدیران گروه بیماریهای غیرواگیر دانشگاههای علوم پزشکی کشور در تبریز
کارشناســان وزارتــی در محــل هتــل  گیــر و مســئوالن و  گــروه هــای غیروا کشــور بــا حضــور مدیــران  گیــر دانشــگاههای علــوم پزشــکی  گــروه بیمــاری هــای غیروا   نشســت فصلــی دو روزه  مدیــران 
ع  گردید.دکتــر تبریــزی معــاون بهداشــت دانشــگاه و رئیــس مرکــز بهداشــت اســتان ضمــن  بیــان اهــداف و خیــر مقــدم بــه میهمانــان حاضــر در جلســه، در رابطــه بــا موضــو بیــن المللــی تبریــز  برگــزار 
ــان در رابطــه  ــه میهمان گیــر وزارت بهداشــت نیــز  ضمــن خــوش آمدگویــی ب کوشــا مدیــرکل دفتــر بیمــاری هــای غیروا گیــر ســخنرانی فرمودند.دکتــر  اصــالح شــیوه زندگــی و بیمــاری هــای غیروا
بــا بازنگــری برنامــه هــای NCD بــر اســاس Pen Protocol  مطالــب خــود را بیــان نمودنــد.. در ادامــه برنامــه در رابطــه بــا اقدامــات، دســتاورد هــا و انتظــارات مــاده 37، الزامــات اجــرای برنامــه 
گیــر، پیشــگیری از حــوادث در نظــام تحــول ســالمت، پیمایــش  کــودکان در حــوزه غیروا ح تحــول نظــام ســالمت، الزامــات غربالگــری شــنوایی  کشــوری بیمــاری هــای غــدد و متابولیــک در طــر
ع بررســی و  کارگروهــی بــا موضــو گردیــد.در روز دوم نشســت فصلــی،  ح  کشــوری آســم، توســط پریانــی، دکتــر یاراحمــدی، دکتــر محمودیــان، دکتــر مغیثــی، دکتــر فــالح نــژاد و دکتــر نجمــی مطــر
گردهمایــی  گردیــد..در ادامــه ایــن  گــزارش  گیــر دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی و مســئولین وزارتــی تشــکیل و ارائــه  گــروه هــای غیروا گیــر بــا شــرکت نماینــده  نقــد برنامــه ملــی بیمــاری هــای غیروا
ــر اســاس نظــام  تحــول ســالمت، الزامــات اجــرای STEPS   در ســال 1394و برنامــه ملــی ســرطان هــای شــایع توســط دکتــر ســموات، دکتــر عباچــی زاده و  برنامــه هــای جدیــد قلــب و ژنتیــک ب
گیــر، اســتاندارد جلســات، پایــش  گیــر ) پانــل مدیریــت اطالعــات بیمــاری هــای غیروا ح شــد.در پایــان ایــن نشســت برنامــه هــای مدیریتــی دفتــر مدیریــت بیمــاری هــای غیروا دکتــر قنبــری مطــر

گذاشــته شــد.  ح و بــه پرســش و پاســخ  کوشــا مطــر گیــر توســط دکتــر  کنتــرل غیــر وا و ارزشــیابی( در جهــت ارتقــای برنامــه هــای پیشــگیری و 

بازدید دکتر تبریزی از مجتمع های سلامت شهرستان مرند
ــهری  ــالمت ش ــای س ــع ه ــرفت مجتم ــل پیش ــد  از مراح ــتان مرن ــژه شهرس ــتاندار و فرمانداروی ــاون اس ــی مع کرم ــدس  ــزو مهن ــکی تبری ــوم پزش ــگاه عل ــتی دانش ــاون بهداش ــزی مع ــر تبری ــور دکت  باحض
گــزارش روابــط عمومــی شــبکه بهداشــت و درمــان مرنــد در ایــن دیــدار دکتــر تبریــزی ضمــن تبییــن نحــوه اســتقرار و رونــد اجرایــی مجتمــع هــای ســالمت شــهری بــه همــراه  بازدیدبعمــل آمــد. بــه 
گفتگــو نشســتند . در حاشــیه ایــن بازدیــد، دکتــر تبریــزی در جمــع اعضــای شــورای اســالمی  کــز بــه  کرمــی فرماندارمرنــد از دو مجتمــع ســالمت شــهری بازدیــد ومســتقیما« بــا مراجعیــن مرا مهنــدس 

وشــهردار شــهر زنــوز مشــکالت بهداشــتی منطقــه زنــوز را بررســی و در جهــت رفــع مشــکالت دســتورات الزم را صــادر نمــوده و درجهــت تامیــن پزشــک مــورد نیــاز  درمانــگاه زنــوز قــول مســاعد داد.

 جشن بزرگ سلامت)کمپین ترویج مصرف لبنیات(در شهرستان مرند برگزار 

شد
جشن بزرگ سالمت باحضور خیل عظیمی از اهالی شهرستان مرند در محل پارک قوناقالباغی با مشارکت فرمانداری، 
گزارش روابط عمومی  شورای اسالمی شهر و شهرداری مرندو سایر ادارات و سازمانهای این شهرستان برگزار شد. به 
که با اجرای چندین برنامه فرهنگی هنری و موسیقی سنتی همراه بود  شبکه بهداشت و درمان مرند در این مراسم 
کارشناسان شبکه بهداشت و درمان مرند در باره لزوم استفاده از لبنیات در سبد غذائی خانواده  چند تن از پزشکان و 
کردند. در  کودکان در سنین رشد مطالبی را بیان  ها اشاره ومضرات جایگزینی سایر تنقالت بجای لبنیات بویژه در 
کمپین به همراه هدایایی شامل بسته های بهداشتی در بین حضار  حاشیه این مراسم بروشورها و پمفلتهای این 
توزیع  به  اقدام   پاستوریزه  لبنی  محصوالت  کننده  تولید  تادیم  شرکت  مراسم  پایان  در  شد.  توزیع  کودکان  بویژه 

محصوالت لبنی نمود.  

برگزاری جشنواره شیرولبنیات درشهرستان میانه
خصــوص  بــه  و  خانوارهــا  بیــن  در  لبنــی  هــای  شــیروفرآورده  مصــرف  ســازی  فرهنــگ  منظــور  بــه  جشــنواره  ایــن 
ســالن  درمحــل  متیــن  ژیمناســتیک  خانــه  همــکاری  بــا  و  میانــه  ودرمــان  بهداشــت  شــبکه  توســط  کــودکان، 
و  بهداشــت  شــبکه  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه  برگزارگردیــد.  میانــه  وجوانــان  ورزش  اداره  میرصمــدی  شــهید 
شــهرمیانه,  اســالمی  شــورای  ازاعضــای  شــهروجمعی  شــورای  رئیــس  حضــور  بــا  جشــنواره  ایــن  میانــه  درمــان 
معــاون  دکترخالقــی  وخانــم  مدیرشــبکه  صمدطاهــری  دکتــر  آذربایجانشــرقی,  شــیرپگاه  نمایندگــی  کارشناســان 
شــبکه  مدیــر  دکترطاهــری  گردیــد.  برگــزار  بهداشــتی   وکارشناســان  وجوانــان  ورزش  اداره  ومعــاون  بهداشــتی 
برنامــه  ؛بــه  جشــنواره   درایــن  کننــدگان  شــرکت  بــه  گویــی  آمــد  خــوش  ضمــن  برنامــه  ایــن  ابتــدای  در  ضمــن  
رســانی  واطــالع  فرهنــگ ســازی  بــه منظــور  کــه  وتوافقــات مختلفــی  اســتان   توســعه ســالمت  و  هــای ســندتدبیر 
کــرده  کــردن مصــرف نمــک؛ اطــالع رســانی شــیر ولبنیــات و... اشــاره  کــم  کمپیــن هــای مختلــف ســالمت)  اجــرای 
از عوامــل اجرایــی دربرگــزاری بهترجشــنواره، خانــه ژیمناســتیک متیــن، وفرمانــداری ویــژه شهرســتان میانــه  و   
ــی  ــن م ــالم تضمی ــذای س ــا غ ــدان ب ــده فرزن ــد آین ــت: رش گف ــودکان  ک ــمی  ــد جس ــه در رش ــت تغذی ــیر و اهمی ــنواره ش ــزاری جش ــداف برگ ــان اه ــکرکرد. وی بابی ــر وتش ــه تقدی ــی میان ــت بدن واداره تربی
کننــد. مهنــدس جدیــری نماینــده شــیرپگاه درآذربایجانشــرقی  نیــز درخصــوص  شــود و از خانــواده هــا خواســت بــرای ســالمتی خــود وفرزندانشــان ازشــیروفراورده هــای لبنــی ســالم اســتفاده 
اهمیــت مصــرف شــیروفراورده هــای لبنــی درســالمت جامعــه مطالبــی ارانــه نمــود.  در ادامــه برنامــه؛  نونهــاالن خانــه ژیمناســتیک متیــن بــه اجــرای حــرکات ورزشــی وحــرکات نمایشــی بــا 
کننــدگان اهــدا شــد. کشــی جوایــزی بــه شــرکت  گرفــت  و طــی قرعــه  کــت شــیر   پرداختنــد. در ضمــن  نمایشــگاه  نقاشــی  نــو نهــاالن درمحــل ســالن ورزشــی در معــرض  بازدیــد عمــوم  قــرار  ما
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برگزاری هجدهمین مراسم ازدواج دانشجویی در دانشگاه
گردیــد. در ایــن مراســم  هجدهمیــن مراســم ازدواج دانشــجویی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز همزمــان بــا ایــام مبــارك مــاه شــعبان و بــه همــت نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه برگــزار 
کارت هدیــه بــه همــراه هدایــای دیگــر اهــدا شــد.  در ابتــدای مراســم حجــه االســالم خیــری مســئول نهــاد نمایندگــی  گردیــد بــه هفتــاد زوج دانشــجو  کــه در ســالن آمفــی تئاتــر دانشــکده بهداشــت برگــزار 
مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه ضمــن خیــر مقــدم بــه میهمانــان  بویــژه مزدوجیــن، از همــکاری هــای صمیمانــه رییــس دانشــگاه بــا دفتــر نهــاد تقدیــر نمــود. دکتــر صومــی رییــس دانشــگاه در 
کوتاهــی ضمــن تبریــك بــه مزدوجیــن دانشــجو و آرزوی موفقیــت بــرای ایشــان، از ســتاد ازدواج دانشــجویی دانشــگاه تقدیــر و تشــکر نمــود.  وی همچنیــن در بخــش دیگــری درخواســت  ســخنان 
کــه از مدعویــن مراســم بــود نیــز در خصــوص اهــدای لــوازم ورزشــی بــه مزدوجیــن قــول  کارت هدیــه اهدایــی بــه دو برابــر افزایــش یابــد. اســبقیان مدیــرکل ورزش و جوانــان اســتان نیــز  کــه مبلــغ  نمــود 
کارشناســان برنامــه تلویزیونــی  مســاعد داد.اســتوار آذر میــرکل امــور اجتماعــی اســتانداری آذربایجانشــرقی از دیگــر حاضــران مراســم بــود. الزم بــه ذکــر اســت : حجــه االســالم مستشــاری از مشــاوران و 
گفتنــی اســت : اجــرای تواشــیح،  کــه ســخنران اصلــی مراســم بــود طــی ســخنان مبســوطی تجــارب ســی ســاله خــود را در چنــد نکتــه خالصــه وبــه ســمع حاضــران جلســه رســاند.  پــر طرفدار)ســمت خــدا( 

برگــزاری مســابقه حضــوری و اعطــای هدایــا از دیگــر برنامــه هــای اجــرا شــده در ایــن مراســم بــود. 

کرد: معاون درمان وزارت بهداشت عنوان 

هدف طرح پرداخت مبتنی بر عملکرد برقراری عدالت در پرداخت بین 
رده های مختلف کارکنان بیمارستان ها

کارکنـــان  ح پرداخـــت مبتنـــی بـــر عملکـــرد بـــرای  معـــاون درمـــان وزارت بهداشـــت در تشـــریح مزایـــای طـــر
کارکنـــان  ح تعـــادل در پرداخـــت بیـــن رده هـــای مختلـــف  گفـــت: بـــا اجـــرای فـــاز اول ایـــن طـــر بیمارســـتان هـــا 
گفتگـــوی  در  آقاجانـــی  شـــود.دکتر  مـــی  برقـــرار  بهداشـــت  وزارت  هـــای  بیمارســـتان  در  شـــاغل  مدیـــران  و 
ح پرداخـــت مبتنـــی بـــر عملکـــرد بـــا اشـــاره بـــه برقـــراری عدالـــت  اختصاصـــی بـــا " وب دا" در خصـــوص مزایـــای طـــر
کارکنـــان  کلیـــه  ح  گفـــت: بـــا اجـــرای ایـــن طـــر کارکنـــان بیمارســـتان هـــا  در پرداخـــت بیـــن رده هـــای مختلـــف 
کادر پرســـتاری، شـــامل پرســـتاران، بهیـــاران،  گـــروه هـــای پرســـتاری و پشـــتیبانی و همـــه  بیمارســـتانی اعـــم از 
کارشناســـان شـــاغل در بخـــش هـــای  کمـــک بهیـــاران و تکنســـین هـــای اتـــاق عمـــل و بیهوشـــی و همچنیـــن 
ــوری  کشـ ــتاد  ــوند.دبیر سـ ــی شـ ــد مـ ــره منـ ح بهـ ــر ــای طـ ــی از مزایـ ــتیبانی و خدماتـ ــان پشـ کارکنـ ــک و  کلینیـ پارا
ــر  ــا هـ ــان بـ کارکنـ ــه  ح، شـــمول همـ ــر ایـــن طـــر ــام ســـالمت ادامـــه داد: از ویژگـــی هـــای دیگـ برنامـــه تحـــول نظـ
کـــه  ع رابطـــه اســـتخدامی ) رســـمی، پیمانـــی، طرحـــی، قـــراردادی و شـــرکتی ( اســـت. ایـــن در حالـــی اســـت  نـــو
ــده ای از  ــدند و عـ ــی شـ ــه مـ کارانـ ــمول دریافـــت  ــان مشـ کارکنـ ــی از  گروهـ ــط  ح فقـ ــر ــن طـ ــرای ایـ ــل از اجـ ــا قبـ تـ
کمیـــت خدمـــات و رضایـــت بیمـــار محـــور پرداخـــت هـــا وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه  آن محـــروم بودند.کیفیـــت و 

ـــان  کارکن ـــی  ـــت در پرداخت ـــختی مراقب ـــدن س ـــاظ ش ح لح ـــر ـــن ط ـــاز ای ـــای ممت ـــی ه ـــت: از ویژگ گف ـــت  ـــه اس گرفت ـــرار  ـــه ق ـــورد توج ـــا م ـــش ه ـــک از بخ ـــر ی ـــار در ه ـــت از بیم ـــختی مراقب ـــار س ـــن ب ـــرای اولی ب
ـــبت  ـــان نس ـــه هم ـــان ب کارکن ـــی  ـــود، دریافت ـــی ش ـــام م ـــاران انج ـــده از بیم ـــوار و پیچی ـــای دش ـــت ه ـــه مراقب ک  ICU ـــا ـــس ی ـــش اورژان ـــد بخ ـــتان مانن ـــی از بیمارس ـــش های ـــه در بخ ک ـــه ای  گون ـــه  ـــت، ب اس
کارانـــه نمـــی شـــد، در ایـــن  کاری شـــامل  کـــه شـــیفت غیرموظـــف یـــا همـــان اضافـــه  گذشـــته  کارانـــه شـــد. آقاجانـــی همچنیـــن یـــادآور شـــد: برخـــالف  باالتـــر است.شـــیفت غیرموظـــف شـــامل دریافـــت 
کاری لحـــاظ شـــده اســـت و  کـــرد: در پرداخـــت عملکـــردی، پرداخـــت اصـــل حـــق اضافـــه  کرد.معـــاون وزیـــر بهداشـــت عنـــوان  کارانـــه دریافـــت خواهنـــد  ـــه ازاء هـــر شـــیفت غیرموظـــف نیـــز افـــراد  ح ب طـــر
گردد.افزایـــش دریافتـــی پرســـنل  ج مـــی  کاری بـــه طـــور دقیـــق محاســـبه و پرداخـــت مـــی شـــود و در فیـــش واریـــزی هـــم پرداختـــی بـــه ازاء شـــیفت غیرموظـــف بـــه صـــورت مشـــخص در ســـاعات اضافـــه 
کـــه در صـــورت افزایـــش مراقبـــت در  بخش هـــا بـــه همـــان  گونـــه ای طراحـــی شـــده اســـت  گفـــت: سیســـتم پرداخـــت مبتنـــی بـــر عملکـــرد بـــه  شـــاغل در بخـــش هـــا بـــا افزایـــش مراقبـــت هـــا آقاجانـــی 
کارکنـــان شـــاغل در آن بخـــش ارتبـــاط مســـتقیم دارد. ـــا دریافتـــی  ـــزان مراقبـــت هـــای انجـــام شـــده در هـــر بخـــش ب ـــی می ـــه عبارت ـــد و ب نســـبت دریافتـــی پرســـنل شـــاغل در آن بخـــش افزایـــش مـــی یاب

ـــالوه  ـــنوات ع ـــت: س گف ـــا  ـــنوات آنه ـــال س ـــر اعم ـــی ب ـــابقه مبن ـــا س ـــتاران ب ـــی پرس ـــت برخ ـــوص درخواس ـــرد وی در خص ـــر عملک ـــی ب ـــت مبتن ـــا پرداخ ـــت ب ـــنوات خدم ـــره وری و س ـــاء به ـــون ارتق ـــه قان رابط
کارکـــرد موظـــف وی  ـــا توجـــه بـــه ســـابقه پرســـتار، از ســـاعت  ـــر اســـاس ایـــن قانـــون و ب ـــر اینکـــه در حکـــم حقوقـــی افـــراد لحـــاظ شـــده اســـت، در قانـــون ارتقـــاء بهـــره وری پرســـتاری نیـــز معیـــار اســـت و ب ب
گردیـــده  کامـــل در دســـتورالعمل پرداخـــت مبتنـــی بـــر عملکـــرد لحـــاظ  کاهـــش یافتـــه اســـت.وی ادامـــه داد: قانـــون بهـــره وری بـــه طـــور  ـــا ســـابقه،  کار پرســـنل ب کـــم می شـــود و بـــه ایـــن ترتیـــب ســـاعات 
ع اعمـــال ســـنوات خدمتـــی در پرداخـــت عملکـــردی در دســـت بررســـی نیـــز  کاری شـــب و ایـــام تعطیـــل هـــم در پرداختـــی هـــا اعمـــال خواهـــد شـــد.دکتر آقاجانـــی یـــادآور شـــد: موضـــو و ضریـــب نوبـــت 
کشـــوری برنامـــه تحـــول نظـــام ســـالمت ادامـــه داد: ســـتاد در حـــال ارزیابـــی نحـــوه  ح بـــا ســـامانه ملـــی قاصـــدک دبیـــر ســـتاد  ح مـــورد توجـــه بیشـــتر خواهـــد بود.پایـــش  طـــر هســـت و در فـــاز دوم طـــر
کشـــور اســـت و از ســـامانه پیشـــرفته قاصـــدک بـــه عنـــوان ســـامانه ملـــی پرداخـــت مبتنـــی بـــر عملکـــرد بیمارســـتان هـــا بـــرای ایـــن منظـــور اســـتفاده  ح در بیمارســـتان هـــای سراســـر  اجـــرای ایـــن طـــر
کارشناســـی مـــورد بحـــث و بررســـی قـــرار  گـــزارش هـــای ایـــن ســـامانه در جلســـات  کنـــد و  ـــه  مـــی  ـــه صـــورت آنالیـــن ارائ ـــه دقـــت و ب کشـــور را ب کلیـــه بیمارســـتان هـــای  ـــد. ایـــن ســـامانه اطالعـــات  می نمای
کـــرد: در ســـایت  کیـــد  ح اســـتفاده خواهـــد شـــد.وی در پایـــان تا کشـــور بـــرای اجـــرای فـــاز دوم طـــر گیـــرد و از ایـــن اطالعـــات و نظـــرات ارائـــه شـــده از ســـوی دانشـــگاه هـــای علـــوم پزشـــکی سراســـر  مـــی 
ــده اســـت. ــم شـ ح، فراهـ ــر ــاز دوم طـ ــال در فـ ــرای اعمـ ــا بـ ــتان هـ ــان بیمارسـ کارکنـ ــرای  ــنهادات بـ ــه پیشـ ــکان ارائـ ــه آدرس p4p.behdasht.gov.ir   امـ ــرد  بـ ــر عملکـ ــی بـ اختصاصـــی پرداخـــت میتنـ
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اخبــــــــــــار و رویدادها
شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــگاه

دان

معاون دانشجویی و فرهنگی  
وزیر بهداشت از پروژه های در 
دست احداث دانشگاه بازدید 

نمود
و فرهنگــی  معــاون دانشــجویی  فراهانــی  دکتــر 
امــور  کل  وزیــر بهداشــت و دکتــر مطلبــی مدیــر 
دکتــر  همــراه  بــه  بهداشــت  وزارت  دانشــجویان 
صومــی رییــس دانشــگاه، دکتــر آقــازاده معــاون 
مســئولین  از  جمعــی  و  فرهنگــی  و  دانشــجویی 
احــداث  حــال  در  هــای  پــروژه  از  دانشــگاه 
کــه روز  کردنــد. دکتــر فراهانــی  دانشــگاه بازدیــد 
چهارشــنبه 94/3/۲7 جهــت شــرکت در آییــن 
کلنــگ زنــی پــروژه ســاخت مجتمــع خوابگاهــی 
پســران، میهمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز 
ــگاه  ــداث پژوهش ــال اح ــای در ح ــروژه ه ــود از پ ب
دانشــجویان،  مرکــزی  ســرویس  ســلف  ملــی، 
محــل  و  خــاوران  شــهرك  کــودکان  بیمارســتان 
تبریــز  میانــی  کمربنــدی  از  دسترســی  مســیر 
از  و  نمــوده  بازدیــد  دانشــگاه  اصلــی  بــه ســایت 

کــرد.    تقدیــر  دانشــگاه  مســئولین  زحمــات 

برگزاری جشن باشکوه هفته خوابگاهها در دانشگاه
جشــن باشــکوه هفتــه خوابــگاه هــا بــا حضــور دکتــر صومــی رییــس دانشــگاه، حجهاالســالم خیــری مســئول نهــاد نمایندگــی، دکتــر آقــازاده معــاون دانشــجویی و فرهنگــی، مســئولین واحدهــای 
کــم  کــه بــا اســتقبال  گردیــد.در ایــن جشــن بــزرگ  مختلــف دانشــگاه و بویــژه بــا حضــور پرشــور و بانشــاط دختــران و پســران دانشــجوی دانشــگاه  در تــاالر شــهید شــایانمهر دانشــکده پزشــکی برگــزار 
گــذار، اجــرای موســیقی ســنتی توســط دانشــجویان علــوم پزشــکی،  ســابقه دانشــجویان برگــزار شــد برنامــه هــای شــاد و متنوعــی از قبیــل : اجــرای تــك نــوازی عاشــق و شــعر خوانــی اســتاد پایــه 
ــه شــرکت  گردید.گفتنــی اســت : در ایــن جشــن ب ــرای پســران و... اجرا ــرای دختــران، اجــرای مســابقه خوانندگــی ب ــگاه هــای دانشــجویی، اجــرای مســابقه مشــاعره ب کلیــپ طنــز خواب پخــش 

کننــدگان برنامــه تندیــس یادبــود هفتــه خوابــگاه هــا اهــدا شــد.
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وزیر بهداشت خبر داد:

نگاه ویژه قوه قضائیه در پیش بینی احکام جایگزین حبس برای قصور پزشکی
در دیــدار وزیــر بهداشــت بــا رئیــس قــوه قضائیــه مقــرر شــد بــا تجدیــد نظــر در اجــرای حکــم حبــس بــرای 
ــدون نظــر رئیــس  ــژه ای در وزارت بهداشــت تشــکیل شــود و هیــچ حکمــی ب ــه وی کمیت مــوارد قصــور پزشــکی، 
آیــت اهلل صــادق آملــی الریجانــی ضمــن  بــا  گــزارش وبــدا، وزیــر بهداشــت در دیــدار   قــوه صــادر نگردد.بــه 
قدردانــی از تــالش هــای ایــن قــوه، خواهــان تجدیــد نظــر و جلوگیــری از صــدور جــزای حبــس بــرای مــوارد 
قصــور پزشــکی شــد. دکتــر هاشــمی بــا ابــراز نگرانــی جامعــه پزشــکی از اعمــال مجــازات حبــس در خصــوص 
ــد، خدمــات  ــر آرامــش حرفــه ای می توان ــدون شــک پزشــک در فضایــی مبتنی ب ــرد: ب ک قصــور پزشــکی عنــوان  
تشــخیصی و درمانــی موثــری داشــته باشــد و اجــرای چنیــن احکامــی ممکــن اســت در رونــد پذیــرش و ارائــه 
کنــد و روابــط انســانی بیــن بیمــار  خدمــات درمانــی بیمــاران بویــژه در فوریــت هــای پزشــکی اخــالل ایجــاد 
و پزشــک را خدشــه دار نمــوده و ســالمت مــردم را بــه مخاطــره انــدازد. آیــت اهلل آملــی الریجانــی نیــز ضمــن 

ــددا  ــه مج ک ــد  کنن ــودداری  ــس خ ــزای حب ــدور ج ــا از ص ــده ت ــته ش ــور خواس کش ــر  ــات سراس ــال و از قض ــات ارس ــه قض ــنامه ای ب ــته بخش گذش ــد در  کردن ــالم  ــت اع ــر بهداش ــنهاد وزی ــتقبال از پیش اس
ــواردی  ــزارش م گ ــورت  ــا در ص ــردد ت گ ــکیل  ــت تش ــر بهداش ــر وزی ــر نظ ع زی ــو ــن موض ــی ای ــرای بررس ــت ب ــه ای در وزارت بهداش کمیت ــد  ــنهاد نمودن ــان پیش ــن ایش ــد. همچنی ــد ش ــد خواه کی ــر آن تا ب
گیــرد و  حکــم حبســی نیــز بــرای جامعــه پزشــکی بــدون نظــر رئیــس  از محکومیــت حبــس بــرای قصــور پزشــکی بــه صــورت مســتقیم بــا نظــر رئیــس قــوه قضائیــه، تجدیــد نظــر در احــکام صــورت 
ــدون شــک تــالش  ــه ب ک ــد  ــا خوان ــر دنی ــوم پزشــکی، جامعــه پزشــکی را جــزو پزشــکان برت کشــور در عل ــگاه علمــی و شایســته  ــا تشــریح جای ــدار ب ــر هاشــمی در ایــن دی ــوه قضائیه صــادر نشــود. دکت ق
کننــد تمــام اصــول و اخــالق حرفــه ای را در طبابــت مــورد توجــه قــرار دهنــد. وزیــر بهداشــت  بــا عنایــت بــه حساســیت جامعــه پزشــکی در ایــن خصــوص و نیــز پیگیــری هــای ســازمان  مــی 
کــرد. نظــام پزشــکی، از نــگاه ویــژه رئیــس  قــوه قضاییــه و درک درســت شــرایط جامعــه پزشــکی و روابــط بیــن بیمــار و پزشــک بــا هــدف پیشــگیری از تضییــع حقــوق بیمــار از ایشــان قدردانــی 

نشستی با کلیه موسسین و مسئولین فنی داروخانه های شهرستان اهر
گــزارش روابــط عمومــی معاونــت غــذا و دارو دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز نشســتی در خصــوص آمــوزش  بــه 
کــه بــه ریاســت دکتــر آقاجانــی، رئیــس اداره نظــارت بــر  آیتــم هــای موجــود در فرمهــای ارزشــیابی داروخانــه هــا 
ــه  ــه هــا، ومســولین داروخان کلیــه مســئولین فنــی داروخان امــور دارو ومــواد مخــدر، مســئولین بهداشــتی اهــر، 
گردیــد.  در ایــن نشســت دکتــر آقاجانــی مطالبــی  هــای شهرســتان اهــر وســایر مدعویــن در شهرســتان اهــر برگــزار 
در خصــوص آیتــم هــای موجــود در فرمهــای ارزشــیابی مخصوصــا« حضــور فعــال مســئولین فنــی داروخانــه 
ها،عــدم وجــود اقــالم دارویــی و بهداشــتی غیــر مجاز،نظــم و نظافــت در داروخانــه و ارائــه خدمــات مکانیــزه بــه 
کــرد اخــالق حرفــه ای اهمیــت و نقــش بســزای در  بیماران،ارائــه نمــود. وی در ادامــه  نشســت خاطــر نشــان 
داروســاز وحرفــه داروســازی دارد در خاتمــه موسســین داروخانــه هــا ضمــن مشــارکت فعــال در جلســه پرســش 
ح نمودنــد ودکتــر آقاجانــی بــه  و پاســخ ســواالتی در خصــوص مســائل و مشــکالت موجــود در داروخانــه هــا مطــر

ح شــده از ســوی مدعویــن پاســخ مناســبی ارائــه داد.  کلیــه ســواالت مطــر

تشرف دانشجویان خارجی دانشگاه به زیارت بارگاه ملکوتی امام رضا )ع(
دانشــجویان خارجــی شــاغل بــه تحصیــل در دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز بــا مصوبــه هیــات رییســه دانشــگاه بــا مســئولیت نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه  بــه زیــارت بــارگاه نورانــی 
کــه از  گفــت : ایــن اردو بــا حضــور ۲4 نفــر از دانشــجویان  گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه، جــالل باحجــب  مدیــر اجرایــی نهــاد بــا اعــالم ایــن خبــر  گردیدنــد. بــه  ثامــن الحجــج امــام رضــا)ع( نایــل 
گردیــد. وی افــزود : زیــارت مرقــد منــور امــام رضــا )ع(، اجــرای  برنامــه در  کشــور خارجــی بودنــد بــه صــورت رفــت و برگشــت هوایــی و بــا اســکان در یکــی از هتــل هــای مشــهد مقــدس برگــزار  هفــت 
رواق دار الرحمــه حــرم، بازدیــد از نمایشــگاه دســتاوردهای آســتان قــدس، اعطــای هدیــه بــه دانشــجویان از طــرف آســتان قــدس، بازدیــد از مــوزه هــای حــرم مطهــر، شــرکت در برنامــه هــای معنــوی 
و فرهنگــی حــرم مطهــر، برگــزاری برنامــه هــای تفریحــی ســرزمین مــوج هــای آبــی، خریــد و... از برنامــه هــای برگــزار شــده در ایــن اردو بــود.  باحجــب بــا اشــاره بــه رضایــت زایدالوصــف دانشــجویان 

کننــده در ایــن ســفر معنــوی، مراتــب تقدیــر و تشــکر خــود را از مســئولین دانشــگاه ابــراز داشــت.  شــرکت 
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آیین تودیع و معارفه مدیر 
خدمات پشتیبانی دانشگاه برگزار 

شد   
آییــن تودیــع و معارفــه مدیــر خدمــات پشــتیبانی 
و  مدیریــت  توســعه  معــاون  حضــور  بــا  دانشــگاه 
منابــع ، معــاون دانشــجویی و فرهنگــی و برخــی 
ســالن  در  دانشــگاه  مدیــران  و  مســوولین  از  دیگــر 
گــزارش  بــه  کنفرانــس حــوزه ریاســت برگــزار شــد. 
تبریــزدر  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  روابــط عمومــی 
ــاله  ــن س ــات چندی ــر از زحم ــن تقدی ــن ضم ــن آیی ای
صالــح حیدریــان مدیــر اســبق خدمــات پشــتیبانی 
فقیــه  دکتــر  طــرف  از  ابالغــی  طــی   ، دانشــگاه 
دینــوری معــاون توســعه مدیریــت و منابــع دانشــگاه 
علــوم پزشــکی تبریــز، صــادق طیــار بــه عنــوان مدیــر 
جدیــد ایــن حــوزه معرفــی شــد. در پایــان مراســم 
خدمــات  مدیریــت  کارکنــان  طــرف  از  هدایایــی 
یادبــود  رســم  بــه  بــه صالــح حیدریــان  پشــتیبانی 

گردیــد. اعطــا 
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برگزاری جشن خیریه در دانشگاه علوم پزشکی تبریز
گــروه ســرود ناشــنوایان،  کانــون خیریــه »چتــر ســبز« دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز، جشــن خیریــه ای را بمناســبت میــالد بــا ســعادت حضــرت علــی )ع( بــا اجــرای برنامــه هــای شــاد و متنوعــی از جملــه 
کــه طــی مراســمی  کــودک بــی سرپرســت و بــد سرپرســت از دو مرکــز شــیر خــوارگاه احســان و فرزنــدان رحمــت،  کــرد.  در ایــن جشــن آرزوی 40  کلیــپ، تقلیــد صــدا، برگــزاری مســابقه حضــوری و...  برگــزار 
کاالهــای ضــروری بــه  کــه عوایــد حاصــل از بلیــط فروشــی ایــن جشــن، صــرف خریــد و اهــدای  گردیــد.  الزم بــه ذکــر اســت  کانــون یــاد شــده جمــع آوری شــده بــود، بــرآورده  قبــال توســط دانشــجویان 
کانــون خیریــه چتــر ســبز در ســال گذشــته نیــز ضمــن برگــزاری بازارچــه هــای خیریــه در ســطح دانشــگاه، کمکهــای قابــل توجهــی را بــرای  خانــواده هــای نیازمنــدان در مــاه مبــارک رمضــان خواهــد شــد.  
کــودک ســرطانی، تجهیــز  کمــک هزینــه بــه دههــا  کــودک بــی سرپرســت توســط 66۲ نفــر از دانشــگاهیان، ارائــه  کــردن هزینــه هــای ۲1  کــرده اســت. قبــول  نیازمنــدان جمــع آوری و بیــن آنــان توزیــع 

کانــون بــوده اســت دبســتان در روســتای آیدیــن لــو و اجــرای دههــا برنامــه دیگــر از جملــه فعالیــت ایــن 
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جلسه غربالگری اوتیسم در دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار شد
ــر روز  ــتان ظه ــی اس ــام روانشناس ــس نظ ــکی وریی ــروه روانپزش ــتی، مدیرگ ــرورش، بهزیس ــوزش وپ ــدگان آم ــز، نماین ــکی تبری ــوم پزش ــگاه عل ــتی دانش ــاون بهداش ــس و مع ــور ریی ــا حض ــم ب ــری اوتیس ــه غربالگ جلس
پنجشــنبه 4 تیــردر دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز برگــزار شــد. بــه گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریزایــن جلســه بــا هــدف بررســی راهکارهــای پیشــنهادی در خصــوص نحــوه غربالگــری صحیــح 
ــیوه های  ــه ش ــه جلس ــت . در ادام ــم پرداخ ــاران اوتیس ــوص بیم ــگاه در خص ــف دانش ــرح وظای ــه ش ــز ب ــکی تبری ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش ــی ریی ــد و دکترصوم ــزار ش ــود برگ ــای موج ــه غربالگری ه ــه ب ــی باتوج و علم
ــتی  ــای بهزیس ــه ه ــی برنام ــه اثربخش ــود ب ــای موج ــه ه ــاماندهی برنام ــر س ــد ب ــا تاکی ــتان، ب ــی اس ــام روانشناس ــس نظ ــاهرخی ریی ــت. دکترش ــرار گرف ــل ق ــورد تحلی ــی م ــروز فعل ــیوع و ب ــوارد ش ــری و م ــی غربال گ قبل
ــده  ــده نماین ــه خواهــد شــد. دکترپاین ــی ارائ ــرداری هــای آت ــرای بهره ب ــن طــرح ب ــده ای ــه آین ــزود:  در مــدت دو هفت ــر داد وی اف ــه بیمــاران اوتیســم خب ــوط ب ــه طــرح کامــل غربالگــری و فلوچــارت مرب اشــاره کــرد و از ارائ
ــت.  ــن برنامه    هاس ــرای ای ــوب از اج ــای مطل ــه گیری ه ــتای نتیج ــا در راس ــه در برنامه ه ــورت گرفت ــرات ص ــت: تغیی ــرد و گف ــاره ک ــور اش ــتان کش ــم در6 اس ــوری اوتیس ــای کش ــه ه ــرای برنام ــه اج ــتان ب ــتی اس بهزیس
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برای کاهش مشکلات حوزه سلامت بایستی خیرین سلامت به میدان بیایند
دومیــن نشســت تخصصــی ســازمان هــای مــردم نهــاد در دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز بــا حضوردکتــر صومــی رئیــس دانشــگاه، دکتــر طاهــر اقــدم قائــم مقــام رییــس دانشــگاه، آقــای شــکری رئیــس 
کار ایجــاد شــبکه تخصصــی  ســازمان هــای مــردم نهــاد اســتانداری، مهنــدس حســن زاده نماینــده تشــکل هــای غیــر دولتــی اســتان و مدیــران عامــل تشــکل هــای مــردم نهــاد حــوزه ســالمت بــا دســتور 

ســازمان هــای مــردم نهــاد و نحــوه تعامــل و همــکاری ســازمان هــای مــردم نهــاد حــوزه ســالمت بــا دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز تشــکیل شــد.
گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه، دکتــر محمدحســین صومــی رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز نیــز ضمــن تقدیــر از اهتمــام اســتانداری بــه ســازمان دهــی تشــکل هــای مردمــی و فعالیــت هــای  بــه 
کاهــش مشــکالت  کــه احســاس مســئولیت باالیــی دارنــد، آن را فرصتــی بــرای دانشــگاه جهــت  تشــکل هــای مــردم نهــاد حــوزه ســالمت و ابــراز خرســندی از اینکــه در خدمــت انســان هایــی هســتیم 
کنــد و بــرای بهبــود فعالیــت هــای دانشــگاه   کــه در حــوزه ســالمت رونــد ســالمت را مونیتــور ونظــارت  کســی  کمــک دانشــگاه هســتند و هــر  در خدمــت بــه مــردم دانســته و افــزود: ســازمان هــای مردمــی 
کــرد مطمئــن باشــید رئیــس دانشــگاه و مســئولین آن بــرای خــود هیــچ وظیفــه ای جــز همــوار نمــودن مســیر خدمــت رســانی  کیــد  کنــد مــا صمیمانــه اســتقبال می کنیــم. وی همچنیــن تا همفکــری 
متصــور نیســتند و دانشــکاه تمامــی تــالش خــود را بکاربســته تــا در جاهائیکــه خدمــات ســالمت ارائــه مــی دهــد در خدمــت باشــد. دکتــر صومــی خاطــر نشــان ســاخت: زمانیکــه فــرد تصمیــم بــه انجــام 
کــدام از ســوی  کنــد و مابایــد قــدردان چنیــن بزگوارانــی در حــوزه ســالمت باشــیم. دکتــر صومــی همچنیــن خواســتار ارائــه برنامــه و حیطــه فعالیــت هــر  کار خیــر میگیــرد اجــر وثــواب خــود را دریافــت مــی 
کبــر طاهــر اقــدم قائــم مقــام رئیــس دانشــگاه ومســئول امــور مشــارکت هــای اجتماعــی و  گــزارش فــوق در ادامــه دکتــر علــی ا ســی و دو ســازمان خیریــه مرتبــط بــا دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز شــد. بــه 
کلیــه اقدامــات وفعالیتهــای ایــن عزیــزان جهــت جلــب رضایــت الهــی بــوده  خیریــن ســالمت دانشــگاه ضمــن تقدیــر از همــکاری و فعالیــت هــای خیرخواهانــه خیریــن حــوزه ســالمت، گفــت: مــی دانیــم 
کاهــش مشــکالت بخــش ســالمت اســتفاده نمائیــم.  گذشــته از توانمنــدی خیریــن ســالمت در  کاری برنمــی آیــد و درســال دولــت و ملــت و همدلــی و همزبانــی بایســتی بیــش از  و ازمــا جــز قدردانــی 
کــرده  وی بــا اشــاره بــه  محدودیــت سیســتم هــای دولتــی، حمایــت بخــش هــای مردمــی را در رفــع مشــکالت و نیازهــای حــوزه ســالمت چــه از لحــاظ فکــری و چــه مالــی، بســیار مفیــد و موثــر قلمــداد 
کــه هزینــه هــای هنگفــت ندارنــد. دکتــر طاهــر اقــدم بــا بیــان اینکــه عــالوه بــر  کوچــک و همفکــری ســازمان هــای مــردم نهــاد چنــان ثمراتــی دارنــد  گام هــای  گاهــی  کــه  وافــزود:  الزم اســت بدانیــم 
کنیــم  کمــک خیریــن ســالمت دارد، در بخــش هــای آمــوزش و پژوهــش نیــز بایــد از ظرفیــت هــای ایــن بخــش اســتفاده  کــه نیــاز بســیاری بــا توجــه بــه وضعیــت اقتصــادی بیمــاران بــه  بخــش درمــان 

گــون دارد. گونا کــه پیشــگیری وآمــوزش مــردم اهیمــت بســزایی درکاهــش ابتــال بــه بیماریهــای  زیــرا 

دفاع از پایان نامه اولین دوره دانشجویان دکترای تخصصی پژوهشی مرکز تحقیقات 
علوم اعصاب

اولیــن ورودی دانشــجویان دکتــرای تخصصــی پژوهشــی مرکــز تحقیقــات علــوم اعصــاب بــا موفقیــت از پایــان نامــه 
گرایــش بیماریهــای  خــود دفــاع کردنــد. دکتــر ســعید صدیــق اعتقــاد ورودی ســال 90 مرکــز تحقیقــات علــوم اعصــاب در 
کــه روز دوشــنبه بیســت وشــش مــرداد مــاه بــا موفقیــت از پایــان نامــه خــود دفــاع نمــوده و اولیــن  نورودژنراتیــو هســتند 

غ التحصیــل مرکــز تحقیقــات علــوم اعصــاب شــد. فــار
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انتصاب اعضای کمیته سازمانی اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی 
کرد.  کمیته سازمانی اخالق در پژوهش های علوم پزشکی را منصوب  رییس دانشگاه علوم پزشکی تبریز در حکمی اعضای 

کمیتــه  کمیتــه و دکتــر مهــدی فرهــودی، به عنــوان دبیــر  گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه در احــکام صــادره دکتــر محمدرضــا رشــیدی، معــاون تحقیقــات و فنــاوری دانشــگاه به عنــوان رییــس  بــه 
ســازمانی اخــالق در پژوهش هــای علــوم پزشــکی منصــوب شــدند.

 دیگر اعضای کمیته سازمانی اخالق در پژوهش های علوم پزشکی عبارت اند از:
دکتر نسرین مالکی دیزجی 

دکتر محمد اصغری
دکتر ناصر احمدی اصل
دکتر مهران سیف فرشد

دکتر علیرضا عبداهلل زاده نیکخواه
دکتر امیر قربانی حق جو

کمیته سازمانی اخالق در پژوهش های علوم پزشکی باهدف و مسئولیت بررسی و ارتقای پژوهش های حیوانی و آزمایشگاهی دانشگاه تشکیل شده است. گفتنی است 
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تشکیل کمیته سازمانی اخلاق با محوریت مطالعات حیوانی _ آزمایشگاهی
ــدف  ــا ه ــه ب کمیت ــن  ــد. ای گردی ــزار  ــز برگ ــکی تبری ــوم پزش ــگاه عل ــاوری  دانش ــات وفن ــت تحقیق ــوزه معاون ــگاهی در ح ــی _ آزمایش ــات حیوان ــور مطالع ــا مح ــالق ب ــازمانی اخ ــه س کمیت ــه  ــن جلس اولی
سیاســتگذاری و بررســی طرحهــای تحقیقاتــی حــوزه مطالعــات حیوانــی _ آزمایشــگاهی تشــکیل یافتــه و فعــال در حــال تدویــن آئیــن نامــه، اســتانداردها و فرمهــای مربوطــه مــی باشــد. جلســات ایــن 

گــردد. کمیتــه بــه صــورت یــک هفتــه در میــان برگــزار مــی 

دکتر محمد برزگر جلالی،دکتر علی نخودچی ودکتر ابوالفضل اکبرزاده,دانشمندان پر استناد دنیا
ــرار   ــی ESI ق ــن الملل ــدی بی ــه بن ــام رتب ــوالی ۲015 نظ ــاه ج ــج م ــاس نتای ــر اس ــا ب ــتناد دنی ــر اس ــمندان پ ــن دانش ــرزاده, در بی کب ــل ا ــر ابوالفض ــی ودکت ــی نخودچ ــر عل ــر جاللی،دکت ــد برزگ ــر محم دکت
کــه 3 نفــر ایشــان از دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز مــی باشــند. کشــور ایــران، در بیــن یــک درصــد دانشــمندان پــر اســتناد دنیــا قــرار دارنــد  گرفتنــد. در حــال حاضــر 31 دانشــمند علــوم پزشــکی از 

برگزاری مراسم روز پزشک و معارفه رییس جدید بیمارستان امام)ره( 
درشهرستان عجب شیر

بــه مناســبت روز پزشــك، مراســم تجلیــل از پزشــکان شــاغل در بخشــهای دولتــی و خصوصــی شهرســتان عجبشــیر بــا 
کارشناســان شــبکه  حضورفرماندارومدیــر شــبکه بهداشــت ودرمــان  واعضــای مجمــع خیریــن ســالمت شهرســتان، و 
گــزارش روابــط عمومــی شــبکه بهداشــت و درمــان عجــب شــیر دکتــر محســن  وبیمارســتان در تــاالر پردیــس برگــزار شــد. بــه 
گزارشــی از  قــادری سرپرســت شــبکه بهداشــت ودرمــان ضمــن عــرض خیــر مقــدم بــه میهمانــان و تبریــك روز پزشــك  
ح نظــام ســالمت را ارائــه دادوافــزود : بــا اجــرای ایــن برنامــه  اقدامــات شــبکه  وبیمارســتان در طــول مــدت اجــرای برنامــه طــر
کــه بــا  کــرد  شــاهد ارائــه خدمــات بهتــر و رضایــت مراجعیــن وارتقــای بهداشــت ودرمــان خواهیــم شــد. وی اظهــار امیــدواری 
کارشناســان بهداشــت ودرمــان وهمــکاری پزشــکان شهرســتان شــاهد اجــرای هرچــه بهترایــن برنامــه  تــالش مســئولین و 
خواهیــم بــود.  همچنیــن در ادامــه ایــن مراســم،آیین تودیــع و معارفــه رییــس بیمارســتان امــام)ره( عجــب شــیر نیــز برگــزار 
شــد. دکتــر قــادری ضمــن تشــکر از زحمــات دکتــر میرحبیــب ضیائــی در دوره تصــدی سرپرســتی بیمارســتان، دکتــر بابــک راد 
کــرده و بــرای ایشــان آرزوی موفقیعــت نمــود. در پایــان مراســم  ســعید را بــه عنــوان رییــس جدیــد ایــن بیمارســتان منصــوب 
گردیــدو ســپس رئیــس مجمــع خیریــن  از چنــد تــن از پزشــکان زحمتکــش شهرســتان بــا اهــدا جوایــزو لــوح تقدیــر تجلیــل 
ســالمت شهرســتان وهیــات امنــاء بیمارســتان نیزبــا اهداءلــوح تقدیــر بمناســبت روز پزشــک از آقــای دکترمحســن قــادری 

مدیــر شــبکه بهداشــت ودرمــان تقدیــر وتشــکرنمودند                                                       



دوره جدید-شماره دوم -تابستان1394دوره جدید-شماره دوم -تابستان1394

24

ی 
ها

داد
روی

 و 
ــار

ـــــــ
خبـ

ا
اه

ـــگ
شــــ

دان

برپایی بیمارستان صحرایی حضرت فاطمه الزهرا ؟اهس؟ در منطقه چاراویماق
بــه همــت ســازمان بســیج جامعــه پزشــکی ســپاه 
عاشــورا  بیمارســتان صحرایــی حضــرت فاطمــه 
در   94/6/۲4 شــنبه  ســه  روز  )س(  الزهــرا 
مدرســه شــهید رســتمیان شهرســتان چاراویمــاق 
گــزارش ســرویس خبــری روابــط  افتتــاح شــد. بــه 
کــه مقــارن  ایــن مراســم  عمومــی دانشــگاه در 
بــا ســالروز ازدواج حضــرت علــی )ع( و حضــرت 
زهــرا )س( و بــه مناســبت فرارســیدن هفتــه دفــاع 
ــدار  ــزار شــد.مهندس شــکوهی فرمان مقــدس برگ
شهرســتان چاراویمــاق ضمــن تقدیــر و تشــکر از 
دســت انــدرکاران برگزاری بیمارســتان، به معرفی 
و  پرداخــت  شهرســتان  قابلیت هــای  مختصــر 
شهرســتان  در  موجــود  فعلــی  محرومیت هــای 
را ناشــی از بــی توجهــی هــای رژیــم ستمشــاهی 
دارای  کــه  شهرســتانی   : گفــت  و  دانســته 
ویژگیهایــی همچــون : نیــروی انســانی فعــال و 
گنــدم و... مــی  پویــا، تولیــد ســاالنه 70000 تــن 
باشــد نبایــد محــروم اطــالق شــود. حجــه االســالم 
زرنقــی امــام جمعــه شهرســتان چاراویمــاق نیــز 

در ایــن مراســم ضمــن تشــکر از حضــور پزشــکان 
حــاذق در بیمارســتان صحرایــی، نعمــت رســالت 
کــه  و امامــت را از از نعمــت هــای بزرگــی دانســت 
خداونــد متعــال در قــرآن آنهــا را شایســته منــت 
نهــادن بــر مــردم شــناخته اســت. دکتــر ایرجیــان 
مســئول بســیج جامعــه پزشــکی اســتان در ایــن 
ــد  ــزارش مختصــری از رون گ ــه  مراســم ضمــن ارائ
ایــن   : گفــت  صحرایــی  بیمارســتان  اجــرای 
هفتمین بیمارســتان صحرایی در ســطح اســتان 
و دومیــن بیمارســتان برگــزار شــده در چاراویمــاق 
کــه بــه همــت همــه معتقــدان صــادق و  اســت 
ــزار  ــادار نظــام  مقــدس جمهــوری اســالمی برگ وف
شــده اســت.و بــه نوعــی رزمایشــی در راســتای 
کاران حــوزه ســالمت  ــدر  حفــظ آمادگــی دســت ان
دکترمحمــد  اســت.  ضــروری  و  الزم  مواقــع  در 
حســین صومــی رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی 
تبریــز در ایــن مراســم ضمــن روبــه رشــد دانســتن 
انــدازی  خدمــات دانشــگاه در شهرســتان و راه 
بیمارســتان و اعــزام متخصصــان، ایــن اقدامــات 

ــع  ــه مرتف ــگاه ب ــزم دانش ــته و برع ــی دانس را ناکاف
درمانــی  و  بهداشــتی  مشــکالت  همــه  نمــودن 
کــرد.وی در بخــش دیگــری  شهرســتان اشــاره 
افــزود : متخصصانــی در اینجــا حضــور یافتــه انــد 
گــر کســی در مرکز اســتان بخواهــد از آنها وقت  کــه ا
ــد  ــد منتظــر بمان ــا شــش مــاه بای ویزیــت بگیــرد ت
ــردم  ــه م ــا ب ــد ت ــده ان ــا آم ــه اینج ــران ب ــن عزی و ای
شــریف اســتان و چاراویمــاق ادای دیــن نماینــد. 
رییــس دانشــگاه راه انــداز ی واحــد ثبــت نــام 
اهــدای اعضــا را از ابتــکارات برگــزاری هفتمیــن 
گر مقدر  بیمارســتان صحرایــی دانســته و گفــت : ا
خداونــد ایــن بــود کــه انســان از دنیا بــرود چه بهتر 
ــه انســان دیگــری حیــات  ــدن او ب ــه اعضــای ب ک
دوبــاره ببخشــد. دکتــر قــادری جانشــین ســپاه 
عاشــورا نیــز در ایــن مراســم گفــت : همانگونــه کــه 
یکــی از ویژگیهــای پیامبــر عظیــم الشــان اســالم 
)ص( ایــن بــود کــه هماننــد طبیبی مهربــان خود 
بــه بالیــن بیمــاران مــی رفــت و آنــان را مــداوا مــی 
نمــود پزشــکان حاضــر در اینجــا نیــز بــه پیامبــر 

اســالم اقتــدا نمــوده انــد و خــود بــرای مــداوای 
بیمــاران بــه خانــه و محــل زندگــی بیمــاران آمــده 
انــد. شــیری نماینده مــردم هشــترود و چاراویماق 
در ایــن مراســم ضمــن ســخنان کوتاهــی از دســت 
کاران برگــزاری بیمارســتان تقدیــر نمــود.  انــدر 
آخریــن ســخنران مراســم مهنــدس پورمهــدی 
پیشــنهاد  کــه  بــود  اســتاندار  عمرانــی  معــاون 
نمــود مســئولین شهرســتان باعــزم جــدی از همــه 
کــه بــه نوعــی وابســته بــه شهرســتان  کســانی 
هســتند جهــت پیشــرفت و آبادانــی ایــن خطــه 
شــهید پــرور دعــوت بــه همــکاری نماینــد. وی در 
گفــت : پیشــرفت زمانــی اتفــاق  بخــش دیگــری 
کــه زیــر ســاختهای مــورد نیــاز آمــاده  مــی افتــد 
باشــد و جــاده شهرســتان یکــی از زیرســاختهای 
کــه بایســتی در تســریع  مهــم شهرســتان اســت 
ســاخت آن عــزم جــدی و جهــادی نمــود.  گفتنی 
اســت : هفتمیــن بیمارســتان صحرایــی بــه مدت 
چهــار روز در تخصــص هــای گوناگــون و بصــورت 
برگــزار شــد. رایــگان در شهرســتان چاراویمــاق 

دکتر محمد ایرجیان، مسئول بسیج جامعه پزشکی: 

تجمیع نیروهای وفادار نظام با هدف خدمت به مردم، مهم ترین هدف برپایی بیمارستان صحرایی
دکتر محمد ایرجیان متخصص ارتوپدی و مسئول بسیج جامعه پزشکی آذربایجان شرقی 
درحاشـیه برگـزاری بیمارسـتان صحرایی حضـرت فاطمة الزهرا؟اهس؟ بـا اعالم این مطلب 
افـزود : بـا توجـه بـه اینکـه ایـن حرکت،حرکتـی تمـام مردمـی اسـت لـذا از همـه پزشـکان، 
پیراپزشـکان و کادر درمانـی چـه عضـو بسـیج جامعـه پزشـکی باشـند و چه عضو نباشـند 
درخواست همکاری می نماییم تا همگی بتوانیم زیرسایه نام پربرکت حضرت زهرا)س( 
بـه مـردم عزیـز و شـریف منطقـه چاراویمـاق ارائه خدمـت نماییـم.وی در بخش دیگری 

افزود: این حرکت مردمی ریشـه در فداکاریها و ایثارگریهای شـهدای گرانقدر، جانبازان و 
ایثارگران هشت سال دفاع مقدس دارد که با ایثارگریهای خود این راه را به ما نشان دادند. 
دکتر ایرجیان در خصوص اهداف برپایی بیمارسـتان صحرایی گفت : درمان بیماران، 
آموزش بیماریها وتمرین حفظ آمادگی نیروهای بسیج جامعه پزشکی برای واکنش سریع 
درمواقع بحران از دیگر اهداف برپایی بیمارستان صحرایی می باشد. مسئول بسج جامعه 
پزشکی آذربایجانشرقی در پایان از همه ارگانهای همکار در برگزاری بیمارستان تقدیر نمود. 
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تقدیر از پزشکان در روز پزشک

  به مناسبت روز پزشک انجام شد
گرامیداشــت روز پزشــک، دکتــر صومــی بــه همــراه تعــدادی از اعضــای هیــات رئیســه دانشــگاه  بــه مناســبت 
گل و شــیرینی  کلینیــک شــیخ الرییس بــا اهــدای  بــا حضــور در مرکــز آموزشــی درمانــی امــام رضــا)ع(،  ســینا و 

ضمــن تبریــک روز پزشــک  از زحمــات و تالش هــای ایــن قشــر زحمتکــش  قدردانــی بــه عمــل آوردنــد

پیام تبریك رییس دانشگاه علوم پزشکی تبریز به مناسبت روز پزشك 
  دوستان پزشک، همکسوتان عزیز، اساتید بزرگوار: روزمان مبارکباد.

گــذرای زندگــی و ایثارگــر واقعــی  گریــزان از لــذات  پزشــک در منظــر فــرد منصــف جمعــی از خاطــرات دانــش آمــوز بااســتعداد، درســخوان ،ســخت کوش و دانشــجوی بــا انگیــزه، هدفــدار ، آینده نگــر 
کــه آرامــش و اســتراحت فــردی و خانوادگــی خــود را پــای تأمیــن آســایش و آرامــش همنوعــان قربانــی مــی نمایــد تداعــی می کنــد. تــورا بــه خاطــر همــه ی  کننــده ی آالم دردمنــدان امــروزی  و برطــرف 
ایــن خوبــی هــا می ســتایم و عــزت وســربلندی و آرامــش وموفقیــت همیشــگی برایــت از خداونــد متعــال مســئلت دارم. درمقابــل خلــوص انســانیتت ســرتعظیم فــرود مــی آورم و برخســتگی بنشســته 
ــرد؟  ک ــف  ــده را توصی ــه دی ــار حادث ــای بیم ــگام احی ــن توهن ــر جبی ــته ب ــرق نشس ــوان ع ــه می ت ــتی چگون ــم. راس ــار می کن ــد، افتخ ــت می کن ــدی را محافظ ــالمتی دردمن ــه س ک ــدارت  ــمان بی برچش
گــره  کــه بــه دعــای خیــر بیمــاران نیازمنــد  کــم لطفی هــا همــواره بــه رضایــت الهــی  غ از برخــی  چگونــه می تــوان پیــام اشــک شــوق یــا حســرت تــو را بــه دیگــران رســاند؟  عزیــز همیشــه ی تاریــخ ، فــار

کــن و لحظــه ای از خدمــت میاســای. خــورده اســت، نظــر 
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طراحی اولین نرم افزار چراغ راهنمای تغذیه ای در معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تبریز
ـــاده  ـــهم م ـــر س ـــس را در ه ـــرب تران ـــای چ ـــید ه کل و اس ـــی  ـــد، چرب ـــک، قن ـــزان نم ـــر می ـــول از نظ ـــه ای محص ـــات تغذی ـــی اطالع کل ـــای  ـــه ای ویژگیه ـــای تغذی ـــراغ راهنم ـــا چ ـــی ی ـــانگرهای رنگ نش
ـــر اســـاس ضوابـــط و معیارهـــای  کشـــور ب ـــار در  ـــرای اولیـــن ب کســـل ب ـــرم افـــزار چـــراغ راهنمـــای تغذیـــه ای تحـــت ا کار ن ـــر ایـــن اســـاس و جهـــت ســـهولت  کنـــد. ب گـــرم بیـــان مـــی  ـــا در صـــد  غذایـــی ی
کـــه بـــا وارد  گـــذاری فـــراورده هـــای غذایـــی در معاونـــت غـــذا و دارو دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریزطراحـــی شـــده اســـت  مشـــخص شـــده و همچنیـــن دســـتورالعمل اجرایـــی ضوابـــط برچســـب 
کـــدام از پارامترهـــا را نشـــان مـــی دهـــد. دکتـــر  گـــرم یـــا در هـــر ســـهم غذایـــی نرم افـــزار مذکـــور رنگهـــای مربـــوط بـــه هـــر  کـــدام از پارامترهـــای فـــوق الذکـــر در صـــد  نمـــودن مقادیـــر عـــددی هـــر 
نجفـــی معـــاون غـــذا و دارو دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز ضمـــن اعـــالم ایـــن مطلـــب افزودنـــد: ارائـــه ایـــن نـــرم افـــزار در همایـــش اخیـــر معاونیـــن غـــذا و دارو در ســـاری مـــورد تقدیـــر جنـــاب 

گرفـــت. آقـــای دکتـــر دینارونـــد رئیـــس محتـــرم ســـازمان غـــذا و دارو قـــرار 

آمارعملکرد صدور پروانه های بهداشتی سال 93 معاونت غذا ودارو 
بــا  دارو  و  غــذا  معاونــت  بهداشــتی  هــای  پروانــه  بررســی  و  صــدور  بهداشــتی  و  فنــی  کمیســیون 
گردیــد. در ایــن جلســه بــا صــدور  حضــور دکتــر نجفــی معــاون غــذا و دارو در هفتــه جــاری برگــزار 
نظــارت  شناســه  و  تولیــدی  کارخانجــات  فنــی  مســئول  14پرونــده  بــرداری،  بهــره  پروانــه   5
ضمــن  جلســه  ایــن  در  گردیــد.   موافقــت  تولیــدی  واحــد   11 ســاخت  هــای  پروانــه  و  کارگاهــی 
فنــی  مســئول  متقاضــی   14 بــا  فنــی  مســئول  متقاضیــان  تحصیلــی  رشــته  و  مــدارک  بررســی 
گفتنــی اســت در ســال 93  بصــورت حضــوری مصاحبــه و صالحیــت 1۲ نفــر از آنهــا تاییــد شــد. 
ســاخت  پروانــه   84۲ و  فنــی  مســئول  پروانــه   431 بــرداری،  بهــره  پروانــه  مــورد   ۲۲3 تعــداد 
انــواع تمدیــد پروانــه( توســط  بــر  انــواع محصــوالت غذایــی، آرایشــی و بهداشــتی )عــالوه  بــرای 
اســت  ذکــر  شــایان  اســت.  شــده  صــادر  تبریــز  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  دارو  و  غــذا  معاونــت 

گیــری مــی شــود. کمیســیون تصمیــم  کمیســیون فنــی و بهداشــتی معاونــت غــذا و دارو تبریــز بصــورت هفتگــی برگــزار و پروانــه هــای بهداشــتی درخواســتی پــس از بررســی توســط اعضــای محتــرم 

عدم خرید محصولات تقلبی وغیر مجاز مواد آرایشی بهداشتی از طریق تبلیغات شبکه های ماهواره ای 
گــزارش روابــط عمومــی معاونــت غــذا ودارو دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز، دکتــر نجفــی  بــه 
معــاون غــذاودارو در راســتای خدمــت رســانی درحــوزه ســالمت جامعــه ومــردم در  خصــوص 
گفــت :بــه دلیــل حجــم  نحــوه خریــد واســتفاده از محصــوالت  دارویــی ولــوازم آرایشــی بهداشــتی 
بــاالی تبلیغــات داروهــا و لــوازم آرایشــی- بهداشــتی غیــر مجازایــن محصــوالت،  بســیاری از 
مــوارد مضــر بــرای ســالمتی انســان از طریــق شــبکه هــای ماهــواره ای و بعضــا« ارســال آنهــا 
کــه  کشــور، بــرای هــم میهنــان عزیــز ایــن شــائبه ایجــاد مــی شــود  از طریــق شــبکه پســتی 
چــون از طریــق اداره پســت ارســال شــده اســت، بنابرایــن دارای مجوزهــای بهداشــتی الزم 
ــی و  ــای قانون ــتن مجوزه ــی داش ــه معن ــت ب ــق پس ــال از طری ــه ارس ک ــه داد  ــد وی ادام ــی باش م
گفتنــی اســت : دکترنجفــی  اثبــات بــی ضــرر بــودن داروهــا و لــوازم آرایشــی – بهداشــتی نیســت. 
در رابطــه بــا خریــد و فــروش دارو در مکانــی بــه جــز داروخانــه بــه هــر شــکل را غیــر قانونــی 
شــهروندان  از  را  زیــر  هــای  وتوصیــه  مواردپیشــنهادات   ایــن  خصــوص  کــرد.ودر  اعــالم 
آرایشــی  لــوازم  کلیــه داروهــا و  اینکــه  اســتانی وصداوســیما وکلیــه رســانه هــا خواســتار شــد. 

کــه غالــب آنهــا نیــز  کشــور می شــوند  کنتــرل هــای قانونــی الزم و بصــورت قاچــاق وارد  کــه از از طریــق شــبکه هــای ماهــواره ای تبلیــغ مــی شــوند از مســیرهای غیرمجــاز و بــدون  – بهداشــتی 
تقلبــی می باشــد و ارســال اینگونــه داروهــا و لــوازم آرایشی- بهداشــتی از طریــق پســت بــه هیــچ عنــوان بــه معنــی داشــتن مجوزهــای قانونــی و اثبــات بــی ضــرر بــودن ایــن محصــوالت نیســت.
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جلسه شـــورای بانوان خّیر سالمت استان آذربایجان شرقی 
برگزار شد.

 بــه منظــور بررســی راهکارهــای اســتفاده از مشــارکت بانــوان اســتان در جهــت رفــع مشــکل بانــوان 
کــودکان بیمــار اســتان و شــبکه هــی بهداشــت شهرســتان هــا جلســه شــورای بانــوان خیــر ســالمت  و 
گــزارش روابــط عمومــی مجمــع  بانــوان خیــر اســتان، آقــای محمــودزاده معــاون  برگــزار شــد.به 

خیریــن  مجمــع  مردمــی  مشــارکتهای 
گزارشــی در  ارائــه  ســالمت اســتان، ضمــن 
افزایــش  جهــت  کــه  اقداماتــی  خصــوص 
در  خیریــن  نیــز  و  متمکنیــن  مشــارکت 
گیــرد بــا در نظــر  عرصــه ســالمت صــورت مــی 
گرفتــن ریشــه تاریخــی فرهنــگ مشــارکت در 
اســتان، بــر لــزوم تشــکیل شــورای خیریــن 
آن  مــوازات  بــه  و  شهرســتانها  ســالمت 
شــورای بانــوان خیــر ســالمت بــا همــکاری 
کیــد کرده   شــبکه هــای بهداشــت و درمــان تا
کمبودهــا  و تشــکیل آن را در رفــع بخشــی از 
موثــر دانســت.  ایشــان بــه برگــزاری همایــش 
و  اشــاره  بانــوان  رنــگ  پــر  حضــور  بــا  هــا 
کمــک هــای آنــان را چشــمگیر خوانــد. در 
ایــن جلســه روســای شــورای بانــوان خیــر 
عملکــرد  ار  گزارشــی  اهــر  و  مرنــد  ســالمت 
پیشــنهاداتی  و  ارائــه  بانــوان  شــورای 
افزایــش  و  بیشــتر  جوشــش  جهــت  را 

اعضــای  از  تعــدادی  جلســه  ادامــه  در  نمودنــد.  ارائــه  ســالمت  عرصــه  در  بانــوان  مشــارکت 
شــورا، بــر اهمیــت آمــوزش و پیشــگیری از بیمــاری هــا اشــاره و اســتفاده از متخصصــان امــر را 
گرفتــه شــد از بانــوان  کــه تصمیــم  در جهــت بــاال بــردن اطالعــات بانــوان ضــروری دانســتند، 
باشــند  مــی  اســتان  ســالمت  خیــر  بانــوان  شــورای  عضــو  کــه  درمــان  و  بهداشــت  متخصــص 
از بیمــاری هــا اســتفاده شــود. آمــوزش و پیشــگیری  امــر  بانــوان در  گاهــی بیشــتر  آ در جهــت 

موفقیت دانشگاه در بیستمین جشنواره قرآن و عترت  دانشگاه ها
گــزارش ایــوب اندبیلــی مســئول روابــط عمومــی معاونــت دانشــجوئی وفرهنگیدانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز در بیســتمین  بــه 
ــد: گردی ــل  ح ذی ــر ــه ش ــاز ب ــه ممت ــب 4 رتب کس ــه  ــق ب ــور موف کش ــر  ــکی سراس ــوم پزش ــگاههای عل ــرت )ع( دانش ــرآن و عت ــنواره ق جش

1- دکتر میر علی اعتراف اسکویی، رییس دانشکده توانبخشی،مقام دوم بخش اساتید در رشته ترجمه و مفاهیم قرآن
۲- دکتر فریبا میرزایی باویل، عضو هئیت علمی دانشکده پزشکی، مقام سوم در بخش اساتید در رشته سیره معصومین)ع(

کارشــناس فرهنگــی معاونــت دانشــجوئی و فرهنگــی، مقام دوم  3- مهــدی محمــدزاده، مســئول دفتــر فعالیتهــای قرآنــی دانشــگاه و 
گفتنــی اســت پیــش از ایــن و در جشــنواره هــای قبلــی نیــز وی موفــق بــه احــراز 8 عنــوان و رتبــه  کارکنــان در رشــته قرائــت.  در بخــش 

ممتــاز بــوده و از ایــن حیــث پیشــتاز مــی باشــد.
گفتنــی اســت وی در  کارکنــان در رشــته ترتیــل.  امــور حقوقــی دانشــگاه، مقــام دوم در بخــش  کارشــناس  4- فرهــاد موذنــی، 

جشــنواره های قبلــی نیــز حائــز یــک مقــام اولــی و یــک مقــام دومــی بــوده اســت.

 افتخار آفرینی تیم دانشجویان دانشگاه علوم 
پزشکی تبریز در هفتمین المپیاد علمی 
دانشجویان  دانشگاههای علوم پزشکی 

سراسر کشور در کسب  دو مدال 
طــال ، دو مــدال نقــره ، یــك مــدال برنــز درمرحلــه انفــرادی و یــك جــام 
کننــده   گروهــی  در بیــن 54 دانشــگاه و648 نفــر شــرکت  نقــره در مرحلــه 

ــد متعــال خواهانیــم. ــر ایشــان از درگاه خداون ــزون ب ــه جامعــه دانشــگاهی  تبریــك عــرض نمــوده و موفقیــت روز اف را ب

مرحله انفرادی: 
حیطه علوم پایه :

خانم نگار تلسچیان تبریزی         مدال طال
خانم سعیده فرشباف                  مدال نقره

خانم سحر بوته ساز                 مدال برنز

حیطه فلسفه پزشكی:
آقای هادی حامد فر               مدال طال

آقای پیمان فروغی                مدال نقره 

کشوری در حیطه فلسفه پزشکی  گروهی:  جام نقره  مرحله 
آقــای هــادی حامــد فــر ،  آقــای پیمــان فروغــی ، خانــم معصومــه 

عباســی اصــل  
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ویژه برنامه باشکوه دانشجویان جدید الورود به مناسبت سالتحصیلی جدید در دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار شد
گــزارش ایــوب اندبیلــی مســئول روابــط عمومــی معاونــت دانشــجوئی و فرهنگــی دانشــگاه مراســمی بــرای اســتقبال از دانشــجویان جدیدالــورود بــا حضــور دکتــر صومــی رئیــس دانشــگاه ، معاونیــن،  بــه 
کالم اهلل مجیــد توســط قــاری دانشــجو محمــد مهــدی جمالــی شــروع شد.ســپس دکتــر  گردیــد. ایــن مراســم بــا تــالوت آیاتــی چنــد از  روســای دانشــکده هــا و مدیــران در تــاالر وحــدت دانشــگاه برگــزار 
ــا مهــم خوانــدن هفتــه دفــاع مقــدس و انقــالب اســالمی ، تــالش همگانــی و مســتمر انجمنهــا و دانشــجویان را بــرای پیشــرفت علمــی خواســتار شــد. دکتــر  آقــازاده معــاون دانشــجوئی و فرهنگــی ب
صومــی رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز نیــز ضمــن عــرض خیــر مقــدم بــه دانشــجویان و ابــراز تاســف نســبت بــه از دســت دادن اســاتید علــم پزشــکی از جملــه دکتــر مبیــن و دکتــر پــور زنــد و 
همچنیــن حادثــه حاجیــان در منــا  بــه اســتعداد هــای تحویــل گرفتــه شــده توســط دانشــگاه اشــاره و در اختیــار قــراردادن امکانــات مــورد نیازجهــت شــکوفایی آنهــا و تبدیــل بــه درخــت پــر ثمــر در جهــت 
کیــد نمــود. کشــور تا اصــالح امــور جامعــه ، اختصــاص وقــت توســط دانشــجویان بــه شــکوفایی اســتعدادها و غنیمــت شــمردن وقــت جهــت تبدیــل فنــاوری بــه تجــارت و ایجــاد شــغل و ثــروت بــرای 

کلیــپ فرزنــد ایــران ، حــاج آقــا خیــری مســئول دفتــر نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه و دکتــر اصــالن آبــادی معــاون آموزشــی دانشــگاه ضمــن خــوش آمــد  در ادامــه پــس از پخــش 
گویــی بــه دانشــجویان اهــداف دانشــگاه را تشــریح نمودنــد. در پایــان مراســم از دانشــجویان نمونــه و مــدال آوران عرصــه علــم و ورزش و جشــنواره هــای فرهنگــی و هنــری تجلیــل بــه عمــل آمــد. 

رییس دانشگاه علوم پزشکی تبریز با جانباز سرافراز محمد بابازاده و پدر شهید مهرآمیز دیدار کرد 
گــزارش روابــط  بــه مناســبت هفتــه دفــاع مقدس،رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریزبــا حضــور در منــزل جانبــاز ســرافراز محمــد بابــازاده و پدرشــهید محمــد جــواد مهرآمیــز بــا آنــان دیدارکــرد. بــه 
کارمنــدان ســپاه عاشــورا و برخــی دیگــر مســوولین دانشــگاه  نیــز حضــور داشــتند، دکتــر صومــی در  کــه ســرهنگ احمــدزاده رییــس ســازمان بســیج  عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــزدر ایــن دیــدار 

گــوش داد.  فضایــی صمیمــی بــا محمــد بابــازاده از همــکاران بهداشــت تبریــز و همچنیــن پــدر شــهید مهرآمیــز دیــدار نمــوده و از نزدیــک بــه درد و دل آنــان 

مهندس ساعی  مدیر کل  مدیریت بحران و سرکار خانم دکتر 
امیری مدیرکل دفتر امور بانوان استانداری آذربایجان شرقی  از 

مرکز آموزشی درمانی طالقانی بازدید کردند
ــوان  مهنــدس ســاعی  مدیــرکل مدیریــت بحــران و ســرکار خانــم دکتــر امیــری مدیــرکل دفتــر امــور بان
ــواده اســتانداری آذربایجان شــرقی بــه همــراه هیئــت همــراه در مرکــز آموزشــی درمانــی طالقانــی  و خان
ــد نمــوده  طــی ایــن بازدیــد  حضــور یافتــه و از فعالیــت هــا و اقدامــات انجــام یافتــه در ایــن مرکــز بازدی
ــا اعــام  ــرار داده و ب ــورد بررســی ق ــز را از نظــر ایجــاد محــل بالگــرد م ــت مرک ــدس ســاعی موقعی مهن
ــرای  همــکاری و مســاعدت هــای الزم در جهــت ایجــاد محــل بالگــرد در  ــودن موقعیــت، ب مناســب ب
مرکــز طالقانــی اعــام آمادگــی نمــود. همچنیــن ســومین بخــش بازســازی شــده مرکــز آموزشــی درمانــی 

طالقانــی بــا حضــور خانــم امیــری مدیــر کل امــور بانــوان اســتانداری افتتــاح شــد.
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امضای تفاهم نامه بین معاونت تحقیقات و فناوری و دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی 
ــت و  ــت و دانشــکده مدیری ــاوری دانشــگاه و دانشــکده مدیری ــات و فن ــاوری دانشــگاه، تفاهم نامــه ای بیــن معاونــت تحقیق ــات و فن در راســتای تحقــق اهــداف برنامــه راهبــردی معاونــت تحقیق

اطالع رســانی منعقــد شــد.

اهم مفاد این تفاهم نامه عبارتند از:
ارائه الگوی جامع نهادینه سازی فناوری و تجاری سازی پژوهش در دانشگاه

کسب نظرات خبرگان   مرور  نظام مند شواهد موجود در سطح ملی و بین المللی و 
ح هــای  ارائــه مــدل جامــع نحــوه ارتبــاط و تعامــل واحدهــای مختلــف دانشــگاه  ازنظــر فعالیت هــا و برنامه هــای مربــوط بــه فناوری)ماننــد ثبــت اختراعــات، اخــذ پژوهانه هــای فنــاوری، اجــرای طر

فنــاوری و ...(
طراحی سازوکارها  مناسب حمایت از نمونه های موفق فناوری

مستندسازی، تدوین و ارتقای فرایندهای اداری

راهنمای استارت آپ فناوریهای نو در علوم زیستی و پزشکی
 ) dnekeew putratS( مدرسه کسب و کار

کــه در 3 روز متوالــی )در انتهــای هفتــه(  کار یــک رویــداد آموزشــی عملــی در سراســر دنیاســت  کســب و  مدرســه 
کننــدگان دارای ایــده بهمــراه برنامــه نویســان، مدیــران تجــاری،  بر گــزار می گــردد. در ایــن برنامــه شــرکت 
ــا تشــکیل  ح و ب ــا طــی 54 ســاعت ایــده هایشــان را مطــر گــرد هــم می آینــد ت گرافیــک  بازاریاب هــا و طراحــان 
کار ایــده هایشــان اقــدام نمایند. ایــن برنامه جهانــی تا بحال  گــروه هــای کاری نســبت بــه ارائــه مــدل کســب و 
گردیــده  کارآفرینــی ایجــاد  گردیــده و بدیــن طریــق شــبکه ای از مشــتاقان  در بیشــتر شــهرهای جهــان بر گــزار 
ــگاههای  ــایر دانش ــز س ــگان و نی ــی نخب ــاد مل ــکاری بنی ــا هم ــز ب ــکی تبری ــوم پزش ــگاه عل ــرو دانش ــت. از این اس
اســتان آذربایجانشــرقی، آذربایجانغربــی، اردبیــل و زنجــان در نظــر دارد در طــی روزهــای ۲7 تــا ۲9 آبــان 
مــاه ســال جــاری نســبت بــه برگــزاری اســتارت آپ فناوریهــای نــو در علــوم زیســتی و پزشــکی اقــدام نماییــد.
گردنــد امــا آنچــه در ایــن برنامــه اهمیــت فــراوان دارد،  ح مــی   در شــروع اســتارتاپ ایده هــای زیــادی مطــر
کار مــی باشــد. در ایــن مدرســه  کســب و  عملیاتــی نمــودن مجــازی ایــده هــای برگزیــده بــا رعایــت اصــول 

کامپوتــر، فنــاوری اطالعــات، طراحــی صنعتــی، چنــد رســانه ای باشــند همگــی در یــک فضــای  کننــدگان از رشــته هــای  کمتــر از 100 نفــر در 10 تیــم بطوریکــه حداقــل نصــف شــرکت  کننــدگان   شــرکت 
کار ایده هــای برگزیــده تــالش می نماینــد. در پایــان برنامــه تیم هــا  کســب و  کارآفرینــان موفــق انتخــاب می گردنــد، نســبت بــه ارائــه مــدل  کــه از میــان  کمــک مربیــان خبــره  مشــترک قــرار می گیرنــد و بــا 

کــز رشــد قــرار مــی دهنــد.  ــارک هــای علــم و فنــاوری و مرا کارآفرینــان موفــق و مدیــران پ پروژه هــای خــود را بــه معــرض ارزیابــی هیئــت داوران متشــکل از ســرمایه گذاران، اســاتید دانشــگاهی، 

روز اول : 
گردنــد. صاحبــان ایده هــای  ح شــده بهتریــن آن هــا بــا رأی حاضــران انتخــاب مــی  ح و از بیــن ایده هــای مطــر در بعــداز ظهــر روز اول افــراد ثبــت نــام شــده ایده هــای خــود را در عــرض یــک دقیقــه مطــر

گروه هــا روز اول بــه پایــان می رســد.  انتخــاب شــده شــروع بــه تشــکیل تیــم و جــذب تخصص هــای مــورد نیــاز بــرای پیشــبرد ایــده می کننــد. بعــد از تشــکیل 

 روز دوم : 
کــردن  کــه در اختیــار دارنــد شــروع بــه اجرایــی  کــه برایشــان تــدارک دیــده شــده حاضــر شــده و بــا امکاناتــی  گروه هــای تشــکیل شــده طبــق برنامــه زمانــی اعالمــی از اول صبــح در مکانــی  در روز دوم 
کمــک می کننــد. بــا ایــن اوصــاف روز دوم  کــردن ایده هایشــان راهنمایــی و  گروه هــا را در جهــت اجرایــی  کارآفریــن بــه عنــوان مربــی  ایــده ی خــود می نماینــد. در ایــن بیــن افــراد دارای تخصــص و 

کوتــاه مــدت هــم برگــزار شــود.  کارگاه هــای آموزشــی  کــردن اســتارت آپ ســپری شــده و در ایــن بیــن ممکــن اســت  کامــاًل بــه اجرایــی 

 روز سوم : 
گــروه و محصــول مجــازی در حضــور داوران اقــدام مــی نماینــد. بطــوری  کار ایــده  کســب و  گروه هــا دور هــم جمــع شــده و نســبت بــه ارائــه آخریــن تالش هــا در جهــت معرفــی مــدل  بــا آغــاز روز ســوم بــاز 
ح خــود دفــاع می کننــد. در نهایــت ســه تیــم برتــر از میــان ده تیــم بــا رأی نهایــی داوران انتخــاب  ح، ارزش افــزوده، بــازار هــدف و– از طــر گروه هــا بــا ارائــه توضیحــات در زمینــه توجیــه اقتصــادی طــر کــه 
کــه بــه دســت آورده انــد اســتارت آپ خــود را تبدیــل بــه یــک واحــد  کــرده و بــا تجربیاتــی  کــه تیــم تشــکیل شــده خــود را بعــد از رویــداد حفــظ  گروه هایــی هســتند  می شــوند. امــا برنــده واقعــی ایــن رویــداد 

فنــاور در مرکــز رشــد و در نهایــت بــه یــک شــرکت دانــش بنیــان نماینــد. 

 شرایط شرکت کنندگان در مدرسه کسب و کار : 
غ التحصیالن دانشگاهی   فار

کامپیوتــر، فنــاوری اطالعــات، بــرق، ســایر رشــته هــا، علــوم انســانی اقتصــاد، هنــر طراحــی صنعتــی، چنــد   دانشــجویان دانشــگاهی بــا الویــت رشــته هــای مرتبــط بــا علــوم پزشــکی ، فنــی و مهندســی 
رســانه ای 

 استعدادهای برتر تحت پوشش بنیاد نخبگان طبق آیین نامه و برگزیدگان جشنواره های معتبر مورد تایید بنیاد ملی نخبگان و جشنواره های نوآوری و شکوفایی 

هزینه شرکت کنندگان : 
- هزینه ثبت نام هر نفر 000/000/1 ریال ) یک میلیون ریال ( 

کز رشد دانشگاهی طبق سهمیه ذیل 80 درصد تخفیف  - دانشجویان معرفی شده از طرف معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاهها و مرا
- دانشــجویان اســتعدادهای برتــر تحــت پوشــش بنیــاد نخبــگان و برگزیــدگان جشــنواره هــای معتبــر مــورد تاییــد بنیــاد ملــی نخبــگان و جشــنواره هــای نــوآوری و شــکوفایی بــا ارائــه مســتندات و 

معرفــی دانشــگاه 100 درصــد تخفیــف 
کامپیوتــری در ســامانه و رشــته هــای اولویــت دار و زمــان  کار، اولویــت ثبــت نــام نهایــی بــر اســاس زمــان ثبــت نــام  کســب و  کثــری 100 نفــر مدرســه   *بــا توجــه بــه محدودیــت فضــا و ظرفیــت حدا

کــز رشــد خواهــد بــود.  معرفــی از طــرف دانشــگاه و مرا
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جلسه مشترک  تیم اعتبار بخشی دانشگاه با سرپرست دفتر اعتبار 
بخشی وزارت و مسئولین معاونت درمان 

و  وزارت  بخشـــی  اعتبـــار  دفتـــر  سرپرســـت  بـــا  دانشـــگاه  بخشـــی  اعتبـــار  مشـــترک  تیـــم  جلســـه 
روابـــط عمومـــی معاونـــت درمـــان  گـــزارش  بـــه  گردیـــد.  برگـــزار  تبریـــز  مســـئولین معاونـــت درمـــان در 
آمـــوزش  و  درمـــان  بهداشـــت  وزارت  بخشـــی  اعتبـــار  دفتـــر  سرپرســـت  راد  مصـــدق  :دکتـــر  دانشـــگاه 
مـــاه  مـــرداد   ۲1 مورخـــه   شـــنبه  چهـــار  روز  وزارتـــی  کارشناســـان  از  تعـــدادی  اتفـــاق  بـــه  کـــه  پزشـــکی 
و  تبریـــز  پزشـــکی  علـــوم  دانشـــگاه  بخشـــی  اعتبـــار  نفـــره  تیـــم  45  مشـــترک  جلســـه  در  ســـالجاری 
بیـــان  بـــا  گفـــت  مـــی  تبریزســـخن  در  دانشـــگاه  درمـــان  معاونـــت  مســـئولین  و  وزارتـــی  مســـئولین 
اعتبـــار  نمودنـــد،  نشـــان  بخشـــی  خاطـــر  اعتبـــار  در  وزارت  جدیـــد  هـــای  تشـــریح  برنامـــه  و  اهـــداف 
بـــا  ملـــی  اســـتانداردهای  و  هـــا  ســـنجه  بروزرســـانی  و  بازنگـــری  بـــا  کشـــور  بیمارســـتانهای  بخشـــی 
هـــای  مشـــی  خـــط  برخـــی  و  کشـــوری  شـــاخصهای  و  شـــده  نزدیـــک  خـــود  عالیـــه  اهـــداف  بـــه  قـــوت 
تقـــی  دکتـــر  کـــه  جلســـه  ایـــن  باشـــد.در  مـــی  تدویـــن  حـــال  در  راســـتا  ایـــن  در  بیمارســـتانی  ثابـــت 

کل نظـــارت و اعتبـــار بخشـــی امـــور درمـــان بـــا تقدیـــر از برنامـــه  زادیـــه معـــاون درمـــان دانشـــگاه و مدیـــران ایـــن معاونـــت حضـــور داشـــتند، مهنـــدس عســـکری معـــاون اجرایـــی اداره 
مـــاه  کشـــور چنـــد  بـــار در ســـطح  اولیـــن  بـــرای  اســـتان،که  دانشـــگاهی  بیمارســـتانهای  پایـــش  و  آمـــوزش  برنامـــه  تبریـــز،  پزشـــکی  علـــوم  دانشـــگاه  اعتبـــار بخشـــی  تیـــم  و عملکـــرد  هـــا 
کامـــل هیئـــت رئیســـه دانشـــگاه از تیـــم اعتبـــار  کیـــد بـــر حمایـــت  گردیـــد را الگـــوی موفـــق دانســـت.دکتر تقدیـــر زادیـــه نیـــز بـــا تا گســـترده اجـــرا  کشـــوری در ایـــن حجـــم  قبـــل از برنامـــه 
کیفیـــت در بیمارســـتانها ســـرعت  کـــه مقـــرر اســـت در اعتبـــار بخشـــی اتفـــاق بیافتـــد، بســـتر ســـازی و نهادینـــه نمـــودن فرهنـــگ بهبـــود  بخشـــی، ابـــراز امیـــدواری نمودنـــد بـــا اصالحاتـــی 
بیشـــتری بـــه خـــود بگیرد.آقـــای میـــراب مســـئول اعتبـــار بخشـــی دانشـــگاه نیـــز بـــا تقدیـــر از حمایتهـــای ریاســـت و هئیـــت رئیســـه محتـــرم دانشـــگاه از تالشـــهای صادقانـــه و دلســـوزانه 
گذشـــته قدردانـــی نمودنـــد. ارزیابـــان محتـــرم و همچنیـــن مســـئولین و همـــکاران بیمارســـتانی در بســـتر ســـازی اســـتانداردهای اعتبـــار بخشـــی در بیمارســـتانهای اســـتان در چنـــد ســـال 
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برگزاری بزرگترین همایش کشوری سلامت دهان و دندان و مدارس در تبریز
وزارت  کارشناســـان  و  مدیـــران  حضـــور  بـــا  مـــدارس  و  دنـــدان  و  دهـــان  ســـالمت  کشـــوری  همایـــش   
خ،  بهداشـــت درمـــان و آمـــوزش پزشـــکی، وزارت آمـــوزش و پـــرورش و ســـازمان بیمـــه ایـــران در مـــور
عمومـــی  روابـــط  گـــزارش  بـــه  گردیـــد.   برگـــزار  تبریـــز  شـــهریار  هتـــل  محـــل  در  مـــاه  مـــرداد   21  -22
معاونـــت بهداشـــت،دکتر صومـــی رئیـــس دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز ضمـــن عـــرض خیرمقـــدم بـــه 
مدعویـــن درخصـــوص اهـــداف و  برنامـــه هـــای ســـالمت دهـــان و دنـــدان در ایـــن دانشـــگاه مطالبـــی 
کشـــور در شـــهر  کـــرد. وی بـــا اشـــاره بـــه اســـتقرار مجتمـــع هـــای ســـالمت بـــرای اولیـــن بـــار در  را ایـــراد 
کارشـــناس بهداشـــت دهـــان  گرفتـــن  کـــه بـــا در نظـــر  تبریـــز بـــا الگـــوی منحصـــر بـــه فـــرد بیـــان نمـــود 
آمـــوزان  بـــه دانـــش  ارایـــه خدمـــات ســـالمت دهـــان و دنـــدان  ایـــن مجتمـــع هـــا جهـــت  و دنـــدان در 
ــور  ــر علیپـ ــود.  دکتـ ــته شـ ــدان  برداشـ ــان و دنـ ــاء ســـالمت دهـ ــی در ارتقـ ــای اساسـ گامهـ ــوان  ــی میتـ ابتدایـ
پزشـــکی  علـــوم  دانشـــگاه  بهداشـــت  معاونـــت  دنـــدان  و  دهـــان  بهداشـــت  واحـــد  مســـوول  کارشـــناس 
گـــزارش اســـتانی برنامـــه ســـالمت دهـــان و دنـــدان دانـــش آمـــوزان ابتدایـــی،  تبریـــز نیـــز ضمـــن ارایـــه 
هـــدف از برگـــزاری ایـــن همایـــش را بررســـی رونـــد اجرایـــی نمـــودن توافـــق نامـــه فـــی مـــا بیـــن وزارت 
بـــود  شـــده  انجـــام   1393 ســـال  مـــاه  اســـفند  در  کـــه  وپـــرورش  آمـــوزش  وزارت  و  درمـــان  و  بهداشـــت 

ــاخت  ــودن زیرسـ ــاده نمـ ــز و آمـ ــا تجهیـ ــد بـ گردیـ ــرر  ــه و مقـ گرفتـ ــرار  ــی قـ ــث و بررسـ ــورد بحـ ــوری مـ کشـ ــان  کارشناسـ ــط  ــی توسـ ــتورالعمل اجرایـ ــش دسـ ــن همایـ ــزود : در ایـ ــوده و افـ ح نمـ ــر مطـ
هـــای الزم از اول مهـــر مـــاه ســـال جـــاری خدمـــات بهداشـــت دهـــان و دنـــدان شـــامل معاینـــه، آمـــوزش و مشـــاوره، فلورایدتراپـــی، فیشورســـیالنت تراپـــی دندانهـــا، حـــذف دندانهـــای 
عفونـــی و ترمیـــم دنـــدان 6 بـــه دانـــش آمـــوزان ابتدایـــی بـــه صـــورت رایـــگان ارایـــه شـــود.در آغـــاز ایـــن همایـــش بـــه ترتیـــب دکترکوشـــا معـــاون فنـــی معـــاون بهداشـــت وزارت و رییـــس 
کشـــور، دکتـــر حمیـــدی معـــاون تربیـــت بدنـــی و ســـالمت وزارت آمـــوزش و پـــرورش، دکتـــر  کشـــور در  گیـــر، دکتـــر عســـگری دبیـــر شـــورای ســـالمت دهـــان و دنـــدان  اداره بیماریهـــای غیروا
ـــراد ســـخنرانی پرداختنـــد.  ـــه ای ـــران و برخـــی دیگـــر از مســـوولین مربوطـــه ب ـــر اعتمـــاد معـــاون بیمـــه ســـالمت ای ـــدان، دکت صمـــدزاده مشـــاور معـــاون بهداشـــت و رییـــس اداره ســـالمت دهـــان و دن

 آئین تودیع ومعارفه رییس شبکه بهداشت و درمان آذرشهر برگزارشد 
ــتان  ــان شهرس ــت ودرم ــبکه بهداش ــور در ش ــی نیرپ ــر عل ــزاده و دکت ــا علی ــر رض ــع دکت ــه و تودی ــن معارف آئی
ــا  ــه ب ــم ک ــن مراس ــهردر ای ــان آذرش ــت و درم ــبکه بهداش ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــد.به گ ــزار ش ــهر برگ آذرش
ــدار  ــز، مهنــدس راســتگو فرمان ــوم پزشــکی تبری ــام رئیــس دانشــگاه عل ــم مق ــر طاهــری اقــدم  قائ حضــور دکت
ــبکه  ــرد ش ــی از عملک ــور گزارش ــر نیرپ ــد دکت ــتان برگزارش ــگاه وشهرس ــئولین دانش ــی از مس ــتان و جمع شهرس
بهداشــت و درمــان در زمــان تصــدی مســئولیت خــود را بیــان کــرددر ادامه، مهنــدس راســتگو فرمانــدار 
شهرســتان ضمــن قــدر دانــی از عملکــرد شــبکه در خصــوص طــرح تحــول نظــام  ســامت، همســویی ادارات 
بــا سیاســت هــای دولــت تدبیــر و امیــد را خواستارشــد و گزارشــی از پیشــرفت کار بیمارســتان جدیــد شهرســتان 
ــا اجــرای طــرح تحــول  ــان نمود. دکتــر طاهــری اقــدم نیــز طــی ســخنانی از رفــع دغدغــه هــای مــردم ب را بی
ــری  ــم رهب ــام معظ ــت های مق ــر داد و ازحمای ــد خب ــر و امی ــت تدبی ــعار دول ــه ش ــه ب ــا توج ــامت ب ــام س نظ
ــی  ــمگیر پرداخت ــش چش ــزود کاه ــرده و اف ــر ک ــه ملی تقدی ــرای این برنام ــامی از اج ــورای اس ــس ش و مجل

ــا  ــر رض ــه دکت ــز ب ــکی تبری ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش ــوی رئی ــادره از س ــم حکم ص ــه مراس ــود . در ادام ــرح ب ــن ط ــت ای ــارز موفقی ــای ب ــه ه ــی از نمون ــکات داروی ــل مش ــی  و ح ــز درمان ــه مراک ــردم ب م
ــس  ــام ریی ــم مق ــدم قائ ــری اق ــم،دکتر طاه ــان مراس ــس از پای ــد. پ ــر ش ــهر تقدی ــان آذرش ــت و درم ــبکه بهداش ــابق ش ــس س ــی نیرپور ریی ــر عل ــات دکت ــپاس از خدم ــوح س ــدا ل ــا اه ــاغ و ب ــزاده اب علی
ــت. ــرار گرف ــامت ق ــام س ــول نظ ــرح تح ــرای ط ــوه اج ــاران و نح ــان بیم ــور درم ــه ام ــوط ب ــد مرب ــان رون ــک در جری ــوده و از نزدی ــد نم ــهر بازدی ــتان آذرش ــف بیمارس ــهای مختل ــگاه از بخش دانش
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رییس جدید بیمارستان خاتم الانبیاء )ص( میانه منصوب شد
ــا حضــور دکترعبــادی مدیــر درمــان  مراســم معارفــه رییــس جدیــد بیمارســتان خاتــم االنبیــاء)ص( میانــه  ب
دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز, مهنــدس مشــایخی معــاون سیاســی واجتماعــی فرمانــداری ویــژه شهرســتان 
شهرســتان  ادارت  مســئولین  از  وتعــدادی  میانــه  ودرمــان  بهداشــت  شــبکه  مدیــر  دکترطاهــری   , میانــه 
بیمارســتان  اجتماعــات  ســالن  درمحــل  االنبیــاء  خاتــم  بیمارســتان  پرســتاری  وپرســنل  میانه،پزشــکان 
گــزارش روابــط عمومــی شــبکه بهداشــت و درمــان میانــه درایــن مراســم دکترطاهــری ضمــن  برگزارگردیــد. بــه 
تبریــک ســالروز والدت حضــرت معصومــه وروز دختــر وســالروز ورود ازادگان بــه میهــن اســالمی  اززحمــات آقای 
کبرمهدوی درســمت  ج رمضانــی دردوره تصــدی سرپرســتی بیمارســتان تقدیر وتشــکر نموده وبرای دکتر ا ایــر
جدیــد بیمارســتان خاتــم االنبیــاء)ص( میانــه دررســیدگی ورضایــت امــور مراجعیــن وبیمــاران بیمارســتان 
ــن  ــز ضم ــز نی ــکی تبری ــوم پزش ــگاه عل ــان دانش ــت درم ــام معاون ــم مق ــادی قائ ــرد. دکترعب ک ــت  آرزوی موفقی
ج رمضانــی مدیــر بیمارســتان خاتــم االنبیــاء  تقدیــر وتشــکر نمــوده واظهارامیــدواری  ســخنانی از زحمــات ایــر

کیفــی مضاعــف ترشــده وامرخدمــات رســانی، بهینــه شــود.  قائــم مقــام معاونــت درمــان دانشــگاه  همچنیــن دکترطاهــری راازمدیــران موفــق ســطح اســتان  کــرد بــا حضــور دکتــر مهــدوی خدمــات 
گردیــد.  کبرمهــدوی ابــالغ  کــه درمــدت خدمــت شــان خدمــات ارزنــده ای انجــام داده انــد. درانتهــای برنامــه حکــم انتصــاب رییــس جدیــد بیمارســتان خاتــم االنبیــاء میانــه بــه دکتــر ا ذکرکــرد 

بازدید دکترصومی رئیس دانشگاه به همراه تور خبرنگاری از خانه های بهداشت شهرستان میانه
کــز بهداشــتی    دکتــر محمدحســین صومــی رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز بــه همــراه معاونیــن و جمعــی از اصحــاب رســانه ومدیــر روابــط عمومــی دانشــگاه از برخــی  خانــه هــای بهداشــت و مرا
ــه  ــز ب ــی از تبری ــت خبرنگاران ــترود، درمعی ــتان هش ــان شهرس ــت ودرم ــبکه بهداش ــد از ش ــس از بازدی ــی پ ــر صوم ــروز دکت ــح ام ــگاه صب ــی دانش ــط عموم ــزارش رواب گ ــه  ــرد. ب ک ــد  ــتان بازدی ــن شهرس ای
گرفــت.وی  کــوال حضــور یافتــه و از نزدیــک در جریــان وضعیــت بهداشــت ودرمــان در ایــن روســتا قــرار  گــزارش فــوق وی ابتــدا در خانــه بهداشــت جدیدالتاســیس  کرد.بــه  شهرســتان میانــه عزیمــت 
کــز روســتایی بــود. وی افــزود قبــال ایــن خانــه هــای بهداشــت  ح و احــداث و تجهیــز خانــه هــای بهداشــت تامیــن پزشــک خانــواده و اســتقرار دائــم پزشــکان در مرا گفت:هــدف نهایــی از اجــرای ایــن طــر
ح تحــول، ایــن خانــه بهداشــت بــه همــراه تعــداد 150خانــه بهداشــت دیگــر  کــه بــا آغــاز طــر کــه واقعــا در شــان خانــه بهداشــت و مرکــز ارائــه خدمــات ســالمت بــه مــردم نبــود  در وضعیــت نامطلوبــی بــوده 
کلیــه آنهــا تجهیــزات وامکانــات مشــابه تامیــن و ارائــه شــد و باتوجــه بــه مشــکالت موجــود دســتور حصارکشــی و محوطــه ســازی نیــز بــرای تمامــی  بصــورت متحــد شــکل در ســطح اســتان احــداث و بــه 
آنهــا صــادر شــد. دکتــر صومــی درادامــه درخانــه بهداشــت قراجــه شهرســتان میانــه نیــز حضــور یافــت و بــا مقایســه وضعیــت فعلــی خانــه بهداشــت پــس از احــداث بــا شــرایط قبلــی وصحبــت بــا بهــورز 
کلیــه قســمتهای در حــال بازســازی  گرفــت.   رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز در ادامــه ســفر خــود بــه شهرســتان میانــه از  خانــه بهداشــت در جریــان نحــوه ارائــه خدمــات و مســائل موجــود قــرار 
ح بازســازی آن مصــوب  گفــت : ایــن بیمارســتان در ســال 1381 تخلیــه و بــه بیمارســتان خاتــم انتقــال یافــت و در ســال 1385 طــر کــرد و در جمــع خبرنــگاران  بیمارســتان امــام خمینــی)ره( بازدیــد 
کــه همزمــان بــا بازدیــد وزیــر محتــرم بهداشــت در ســال 92 از ایــن بیمارســتان وتالشــهای شــبانه  کمتــر از 5 درصــد بــود  کار  شــد.  دکتــر صومــی افــزود : در اولیــن بازدیــد مــا از ایــن بیمارســتان پیشــرفت 
کنون5/5میلیــارد  تومــان بــرای بازســازی ایــن بیمارســتان هزینــه شــده اســت و2 میلیــارد تومــان دیگــر نیــز بــرای  کنــون پیشــرفت خوبــی حاصــل شــده اســت. وی ادامــه داد: تــا  روزی عزیــزان، هــم ا
تکمیــل ایــن بیمارســتان نیازاســت. رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریزگفــت : همچنیــن بــرای تجهیــز ایــن بیمارســتان 15 میلیــارد تومــان مــورد نیــاز مــی باشــد. دکتــر صومــی همچنیــن از افتتــاح 

کثــر تــا هفتــه ســالمت ســال 95 خبــر داد.     ایــن بیمارســتان حدا
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بازدید مدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت و درمان از 
معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز

 دکتــر عبداللهــی مدیــر دفتــر بهبــود تغذیــه جامعــه وزارت بهداشــت و درمــان در بازدیــد از مجتمــع ســالمت شــهید 
ــر ادامــه رونــد برنامــه  چمــران ضمــن بررســی عملکــرد واحــد تغذیــه و تاییــد حســن ارائــه خدمــات تغذیــه ای ب
گــزارش روابــط عمومــی معاونــت بهداشــت دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز وی بــا  کیــد نمــود. بــه  هــای جــاری تا
گذشــته خدمــات فعــال مشــاوره تغذیــه ای و رژیــم درمانــی را  بیــان اینکــه ایــن مرکــز توانســته در عــرض یکســال 
گیــری از تــوان بخــش خصوصــی و نیروهــای جــوان و پویــا ارائــه نمایــد  بــه مــردم حاشــیه نشــین تبریــز و بــا بهــره 
تقدیــر و تشــکر نمــوده و اســتمرار ایــن امــر در دیگــر مناطــق حاشــیه نشــین را خواســتار شــد.دکتر تبریــزی معــاون 
کلــی تغذیــه  بهداشــت دانشــگاه و رئیــس مرکــز بهداشــت اســتان نیــزدر ایــن دیــدار ضمــن بررســی سیاســتهای 
کلیــات ســند تدبیــر و توســعه اســتان و  اســتان بــه نحــوه ارائــه خدمــات تغذیــه ای در مجتمــع هــای ســالمت و 
کــه بــه اســتناد آمــار و ارقــام، بســیاری از شــاخصهای  کلیــدی تغذیــه اشــاره نمــوده و بیــان داشــت  هســته هــای 

کــرده اســت، در ادامــه خانــم دکتــر عبداللهــی، و خانــم دکتــر صالحــی، از  کشــوری افزایــش پیــدا  ســالمت در مجتمــع هــای ســالمت رو بــه افزایــش بــوده و میــزان بیماریابــی نیــز نســبت بــه آمارهــای 
ج در خصــوص نحــوه ارائــه خدمــات توســط بهــورز و پزشــک  بازدیــد نمودنــد.  کارخانــه آرد درخصــوص غنــی ســازی آرد بــا آهــن و اســید فولیــک و خانــه بهداشــت خواجــه دیــز

بازدید وزیر بهداشت جمهوری خودمختار نخجوان از اولین مجتمع 
سلامت کشور

کشــور   دکتــر نیــازی نــوروزاوف وزیــر بهداشــت جمهــوری خودمختــار نخجــوان از اولیــن مجتمــع ســالمت 
گــزارش روابــط عمومــی معاونــت بهداشــت دانشــگاه، دکتــر تبریــزی  ــه  ــد نمــود. ب در منطقــه آخمقیــه بازدی
ح مجتمــع ســالمت  کلیاتــی از طــر معــاون بهداشــت دانشــگاه و رئیــس مرکــز بهداشــت اســتان در ایــن بازدیــد 
ح دانشــگاه توانســته خدمــات  را بــه وزیــر بهداشــت نخجــوان ارائــه نمــود. وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن طــر
ح بــا همــکاری بخــش خصوصــی و  کــه ایــن طــر کــرد  ســالمت را بــه حاشــیه نشــین هــا ارائــه نمایــد خاطــر نشــان 
در مناطــق تعریــف شــده شــهرداری انجــام میگیــرد. دکتــر نــوروزاوف در ادمــه از مرکــز شــماره 1 مجتمــع شــهید 
چمــران نیــز بازدیــد نمــود و بیــان داشــت در جمهــوری نخجــوان نیــز بــه ازای هــر 2000 نفــر جمعیــت  یــک 
گرفتــه شــده اســت. وی در ادامــه ســفر  پزشــک و دو پرســتار جهــت ارائــه خدمــات بهداشــتی درمانــی در نظــر 

کشــوری مدیریــت ســالمت )N.P.M.C  نیــز بازدیــد نمــود. بــه آذربایجــان شــرقی از مرکــز 
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جشنواره غذای سالم در شهرستان آذرشهر برگزار گردید.
جشـــنواره غـــذای ســـالم در محـــل ســـالن اجتماعـــات دبیرســـتان امـــام صـــادق آذرشـــهر  
کارکنـــان شـــبکه بهداشـــت ودرمـــان  بـــا شـــرکت رابطیـــن ســـالمت محـــالت شهرســـتان، 
وتعـــدادی از والدیـــن دبیرســـتان طوبـــی و همـــکاری اداره آمـــوزش وپـــرورش آذرشـــهر 
گردیـــد.در ابتـــدای مراســـم دکتـــر  بـــه مدیریـــت شـــبکه بهداشـــت و درمـــان برگـــزار 
مقـــدم  خیـــر  عـــرض  ضمـــن  شهرســـتان  ودرمـــان  بهداشـــت  شـــبکه  مدیـــر  نیرپـــور 
بـــه مدعویـــن باالخـــص رابطیـــن ســـالمت محـــالت شهرســـتان وتشـــکر از مجریـــان 
برگـــزاری جشـــنواره و شـــعار هفتـــه  اهـــداف  برگـــزاری جشـــنواره مطالبـــی پیرامـــون 
ســـالمت )امنیـــت غـــذا از مزرعـــه تـــا ســـفره ( ارائـــه نمـــود. ســـپس مهنـــدس فـــالح نـــژاد 
کارشـــناس بهبـــود تغذیـــه شهرســـتان مطالبـــی راجـــع بـــه تغذیـــه صحیـــح وکاهـــش 
ــده  ــه شـ ــای تهیـ ــد از داوری غذاهـ ــه بعـ ــای برنامـ ــود.در انتهـ ــان نمـ ــرف نمـــک بیـ مصـ
کننـــدگان  ـــه  ـــر جشـــنواره و تمامـــی تهی ـــر برت ـــه 10 نف ـــز ب ـــه، جوای کارشـــناس  تعذی توســـط 
گردیـــد. ــالم توســـط مســـئولین شـــبکه بهداشـــت ودرمـــان شهرســـتان اهـــدا  غـــذای سـ

خانه های بهداشت  شیراز وخضرلو شهرستان عجب شیر افتتاح شد
کــدام بــا زیــر بنــای  110  متــر مربــع بــا اعتبــار ی  خانــه هــای بهداشــت شــیراز وخضرلــو شهرســتان عجبشــیرهر 
بالــغ بــر 140  میلیــون تومــان در دومیــن روز هفتــه دولــت ســال94 بــا حضورفرماندار،مدیــر شــبکه بهداشــت و 
گــزارش روابــط عمومــی شــبکه بهداشــت و  درمــان ومســئولین ادارات شهرســتان عجبشــیر افتتــاح شــد. بــه 
درمــان عجــب شــیر در ایــن مراســم بعــد از ســخنرانی فرمانــدار، دکتــر قــادری مدیــر شــبکه بهداشــت ودرمــان 
گفــت :  شــبکه بهداشــت عجبشــیر توانســته در ســال 93 ســاختمان 9 بــاب خانــه  گویــی  بعــد از خیــر مقــدم 
ــرداری میباشــد و ی اززحمــات اعضــای شــورای اســالمی،  کــه امــاده بهــره ب ــه اتمــام برســاند  بهداشــت را ب
کــه زمیــن خانــه بهداشــت خضرلــو  دهیــار شــیراز و خضرلــو و همچنیــن از خیــر محتــرم آقــای علــی خدابنــده 
را اهداءکــرده بــود تشــکروقدردانی نمــوده و همچنیــن از  تــالش هــای شــبانه روزی مســولین شهرســتان و 

کــرده و بــرای آنانــو ارزوی موفقیــت نمــود. رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز تقدیــر و تشــکر 

مدیر شبکه بهداشت ودرمان میانه : مصرف شیر وفراورده های لبنی دراولویت مصرف خانوارها قرارگیرد
میانـــه  شهرســـتان  ویـــژه  فرمانـــدار  معـــاون  مشـــایخی  مهنـــدس  حضـــور  بـــا  لبینـــات   مصـــرف  افزایـــش  کمپیـــن   بخشـــی   بـــرون  هماهنگـــی  لســـه 
کارگـــروه ســـالمت ؛دکترخالقـــی  رییـــس مرکزبهداشـــت وجمعـــی از روســـا ونماینـــدگان  ؛ ودکترطاهـــری مدیـــر شـــبکه بهداشـــت ودرمـــان میانـــه ودبیـــر 
گـــزارش روابـــط عمومـــی شـــبکه بهداشـــت ودرمـــان میانـــه درایـــن  ادارات  ونهادهادرمحـــل ســـالن اجتماعـــات فرمانـــداری میانـــه برگزارگردیـــد. بـــه 
جلســـه دکترطاهـــری مدیـــر شـــبکه بـــا اشـــاره بـــه  ســـند تدبیروتوســـعه اســـتان  وامضـــای تواقفنامـــه مابیـــن مرکزبهداشـــت اســـتان ومعاونـــت اســـتانداری 
کـــم فـــرارورده هـــای لبنـــی، مصـــرف  ع بیماریهـــا ومشـــکالت جســـمی ناشـــی ازمصـــرف  وفرمانـــداری ویـــژه شهرســـتان میانـــه افـــزود :  بـــا توجـــه بـــه شـــیو
ــی  ــای لبنـ ــرارورده هـ ــیر وفـ ــرف شـ ــش مصـ ــانی افزایـ ــالع رسـ ــی اطـ ــیج همگانـ ــزود: بسـ ــرد وی افـ ــا قرارگیـ ــت خانوارهـ ــی دراولویـ ــای لبنـ ــراورده هـ ــیر وفـ شـ
تـــا ۲5 مـــرداد انجـــام خواهدشـــدودرطول ســـال نیـــز همچنـــان ادامـــه خواهدداشـــت. دکتـــر طاهـــری درادامـــه، فرهنـــگ ســـازی  درشهرســـتان  از1 
کـــه میتـــوان بـــه ســـالمت مناســـب جســـمانی درتمامـــی زمینـــه هـــا دســـت یافـــت وازادارات ونهادهـــای  وخودمراقبتـــی راازجملـــه مـــواردی دانســـت 
آورنـــد. مهنـــدس مشـــایخی معـــاون اجتماعـــی وسیاســـی فرمانـــداری  بـــه عمـــل  اندرکارخواســـت همـــکاری ومســـاعدت رادرایـــن خصـــوص  دســـت 
لـــزوم فرهنـــگ ســـازی ومشـــارکت همـــه ادارات ودســـتگاههای شهرســـتان، اظهارامیـــدواری  ویـــژه شهرســـتان میانـــه نیـــز درایـــن جلســـه بـــا بیـــان 
کردکـــه بااجـــرای ایـــن برنامـــه هابتوانیـــم درارتقـــای ســـالمت جامعـــه ســـهیم شـــویم ؛ وی از آمادگـــی مجموعـــه فرمانـــداری میانـــه بـــرای همـــکاری 
ع بـــا اهمیـــت  ومســـاعدت درایـــن برنامـــه هـــا خبـــر داد ونقـــش بخشـــداران ودهیـــاران وســـایر متولیـــان ادارات ونهادهـــا رابـــرای انجـــام ایـــن موضـــو
کـــرد: ایـــران یکـــی  دانســـت.  در ادامـــه ایـــن برنامـــه دکترخالقـــی رییـــس مرکزبهداشـــت میانـــه بـــا اشـــاره بـــه نتایـــج مطالعـــات انجـــام یافتـــه عنـــوان 
کـــه متاســـفانه مصـــرف ســـرانه نوشـــابه درآن بســـیارباال ومصـــرف ســـرانه  شـــیر و مـــواد لبنـــی پاییـــن اســـت، وی مصـــرف ســـرانه  ازکشـــورهایی اســـت 
گـــرم مـــی باشـــد.  کیلـــو  کیلـــو تـــا 500  کـــرد درحالیکـــه درکشـــورهای اروپایـــی وغربـــی ســـرانه مصـــرف شـــیر350  کیلـــو اعـــالم  کشـــور ســـاالنه 75  شـــیر را در 
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دیدار وزیر بهداشت جمهوری خودمختار نخجوان از دانشگاه علوم پزشکی تبریز 
کردنـــد. در ابتـــدای ایـــن دیـــدار  کنفرانـــس حـــوزه ریاســـت دیـــدار  رییـــس دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز بـــا دکتـــر نیـــازی نـــوروزاف وزیـــر بهداشـــت جمهـــوری خودمختـــار نخجـــوان در ســـالن 
ـــمرد. ـــت ش ـــتر غنیم ـــکاری بیش ـــت و هم ـــرای فعالی ـــز ب ـــکی تبری ـــوم پزش ـــگاه عل ـــراه را در دانش ـــت هم ـــوروزاف و هیئ ـــازی ن ـــر نی ـــور  دکت ـــان حض ـــه میهمان ـــی ب گوی ـــد  ـــن خوش آم ـــی ضم ـــر صوم دکت

ـــا اشـــاره بـــه  کشـــور پرافتخـــار دانســـت. ایشـــان ب ـــوم پزشـــکی تبریـــز، تاریـــخ هفتادســـاله دانشـــگاه را در عرصـــه آمـــوزش و پژوهـــش  ـــه تاریخچـــه دانشـــگاه عل دکتـــر صومـــی ســـپس ضمـــن اشـــاره ب
کـــرد. دکتـــر صومـــی بـــا اشـــاره بـــه ظرفیـــت  بیمارســـتان های آموزشـــی و درمانـــی موجـــود در اســـتان،  آمادگـــی  5750  تخـــت بیمارســـتانی را بـــرای ارائـــه خدمـــات درمانـــی و بهداشـــتی اعـــالم 
کـــه می توانـــد خدمـــات بیشـــتری را ارائـــه دهـــد.  در حـــوزه  کـــم نظـــر داســـت  سیســـتم بهداشـــتی و درمانـــی بـــا 100۲ خانـــه بهداشـــت و ۲70مرکـــز بهداشـــتی، ایـــن ظرفیـــت  و توانایـــی را بـــاال و 
کـــه ۲00 نفـــر آن هـــا  کـــه بیـــش از 40% آن هـــا تحصیـــالت تکمیلـــی و تخصصـــی در حـــال تحصیـــل هســـتند. بیـــش از 750 عضـــو هیئت علمـــی  آموزشـــی نیـــز یـــازده دانشـــکده بـــا 9000 دانشـــجو  
اســـتاد تمـــام هســـتند در دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز مشـــغول فعالـــت علمـــی و پژوهـــش و آموزشـــی می باشـــند.  دکتـــر صومـــی بـــه حضـــور 9 نفـــر از دانشـــجویان آذربایجانـــی بـــرای دوره ی 

ـــرد. ک ـــی  ـــالم آمادگ ـــوان اع ـــز در نخج ـــکی تبری ـــوم پزش ـــگاه عل ـــاتید دانش ـــط اس ـــی توس ـــمینارهای علم ـــزاری س ـــرای برگ ـــر داد  و ب ـــز خب ـــب در تبری ـــی قل جراح
کشـــور: دانـــا، شـــهید قاضـــی و زهـــراوی فعالیـــت  کارخانـــه بـــزرگ داروســـازی  کشـــور بـــوده اســـت افـــزود ســـه  دکتـــر صومـــی بـــا اشـــاره بـــه این کـــه تبریـــز از قدیم االیـــام مرکـــز صنعتـــی داروســـازی 
ـــر اســـاس آخریـــن نتایـــج رتبه بنـــدی  کشـــور ب ـــر  کتـــر صومـــی دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز را جـــزو پنـــج دانشـــگاه برت ـــوان باالیـــی فعالیـــت می کنـــد.   ـــا ت ـــارس ب ـــر پ کل کـــه اخیـــرًا نیـــز شـــرکت  ـــد  دارن
ـــار نخجـــوان، ضمـــن تشـــکر  ـــر بهداشـــت جمهـــوری خودمخت ـــوروزاف، وزی ـــازی ن ـــر نی ـــدار دکت کشـــور را دارا هســـتیم.  در ادامـــه ایـــن دی ـــز رتبـــه اول  ـــرده و افـــزود در حـــوزه داروســـازی نی ک اعـــالم 
ــتار تبـــادل علمـــی بیـــن دانشـــگاه  ــیار خـــوب، خواسـ ــاال و تـــوان علمـــی بسـ ــا پتانســـیل بـ ــز را بـ از دکتـــر صومـــی بـــرای میزبانـــی از هیئـــت میهمانـــان نخجوانـــی، دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـ
کات متعـــدد فرهنگـــی و مذهبـــی و ... بـــا تبریـــز  لـــزوم  علـــوم پزشـــکی تبریـــز و جمهـــوری خودمختـــار نخجـــوان در زمینه هـــای مشـــترك شـــدند.  دکتـــر نیـــازی نـــوروزاف بـــا اشـــاره بـــه اشـــترا
کمتـــر از 1000  کادر درمانـــی و مامـــا در مناطـــق  کـــه از آن جملـــه حضـــور ســـه نفـــر  ـــد  کردن همـــکاری بیشـــتر را خاطرنشـــان ســـاخت. ایشـــان بـــه سیســـتم بهداشـــتی و درمانـــی نخجـــوان نیـــز اشـــاره 
کـــرد.  ایشـــان افزودنـــد مـــا بایـــد تبـــادل دانشـــجو و متخصـــص را بـــا دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز بیشـــتر داشـــته باشـــم زیـــرا تبریـــز هـــم بـــه لحـــاظ نزدیکـــی فاصلـــه،  نفـــر می تـــوان اشـــاره 
کنگره هـــا  کشـــورهای همســـایه اســـت.  وزیـــر بهداشـــت جمهـــوری خودمختـــار نخجـــوان خواســـتار برگـــزاری ســـمینارها،  زمـــان و تـــوان علمـــی و پژوهشـــی بهتـــر از دانشـــگاه های دیگـــر 
ــی و  ــرف ایرانـ ــن دو طـ ــی بیـ ــادل علمـ ــتقبال از تبـ ــا اسـ ــز بـ ــز نیـ ــوان در تبریـ ــار نخجـ ــوری خودمختـ ــول جمهـ ــد.  سرکنسـ ــز شـ ــکی تبریـ ــوم پزشـ ــگاه علـ ــا دانشـ ــترك بـ ــی مشـ ــای آموزشـ و دوره هـ
کـــه در تبریـــز آموزش دیـــده و تربیت شـــده بـــه  گـــر متخصـــص خوبـــی و عالمـــی  کـــرد. ایشـــان افزودنـــد ا نخجـــوان ســـاحت های مختلـــف بهداشـــتی و درمانـــی ایـــران را بســـیار خـــوب توصیـــف 
کـــه مســـئول آمـــوزش آن متخصـــص بـــوده اســـت یـــك افتخـــار محســـوب می شـــود. ـــوم پزشـــکی تبریـــز  ـــرای دانشـــگاه عل ـــد ایـــن ب کشـــورش از خدمـــات او بهـــره ببرن کشـــور خـــود بازگـــردد و مـــردم 
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دکتر اصالن آبادی:

برای رشد و پیشرفت باید 
کنگره های علمی داشته 

باشیم
کنفرانــس یــك روزه مراقبــت هــای تنفســی 
کنفرانــس هتــل پــارس  نــوزادان در ســالن 
برجســته  اســاتید  و  میهمانــان  حضــور  بــا 
کنفرانــس بــا  کشــوری برگــزار شــد. در ایــن 
ــادی معاونــت محتــرم  آقــای دکتــر اصالن ب
تبریــز  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  آموزشــی 
آن  مشــروح  کــه  پرداخته ایــم  گفتگــو  بــه 
کنگــره  برگــزاری  مــی خوانیــد:  ذیــل  در  را 
هــای علمــی از ضروریــات دانشــگاه اســت. 
دانشــگاه بــرای رشــد و پیشــرفت  الزم اســت 
باشــد.  داشــته  علمــی  هــای  کنگــره  کــه 
اســت  تــر  توانمــد  کــه  آموزشــی  هرگــروه 
مطمئنــا در ایــن زمینــه نیــز فعــال تــر خواهــد 
بــود. در دانشــگه علــوم پزشــکی تبریــز یکــی 
نــوزادن  گــروه  گروه هــا،  تریــن  فعــال  از 
کــه مــا عمــال شــاهد رشــد و پیشــرفت  اســت 
روز افــزون در ایــن زمینــه هســتیم. دردهــه 
نــوزادان  فعــال  غیــر  بخــش  یــك  گذشــته 
کم تــر هــم داشــت  کــه تخــت فعــال  کوچــك 
اخیــر  ســال  چنــد  در  امــا  بودیــم  شــاهد  را 
عمــال  کــه  اســت  کــرده  پیشــرفت  آن قــدر 
ــا  کــه آمارهایــش ب بــه حــدی رســیده اســت 
آمارهــای جهانــی قابــل مقایســه اســت و در 
گفتــن دارد،  ســطح مملکــت ســخنی بــرای 
دارنــد.  تخصــص  فــوق  نیــروی  تربیــت 
ــر  ــد بهت ــه نظــر مــی رســد بای ــا ایــن همــه ب ب
از ایــن نیــز باشــد و مــی تواننــد بهتــر ارایــه 
خدمــات انجــام دهنــد و نیــروی متخصــص 
کــه  کننــد و بــا توجــه بــه نیروهایــی  تربیــت 
االن موجــود هســتند مــن بــه آینــده بســیار 
خوشــبینم.وقتی شــما مــی توانیــد خدمــت 
هــای  توانمنــدی  نماییــد  ارایــه  باالتــری 
ایــن  باشــید  داشــته  بایــد  نیــز  را  باالتــری 
دانشــگاهی  کــز  مرا در  باالتــر  توانمنــدی 
کــه  کســب می شــود. از جملــه محل هایــی 
هــم تمریــن اســت و هــم انتقــال دانــش و 
تجربــه اســت بــه بخــش هــای خصوصــی 
همیــن  دانشــگاهی  غیــر  هــای  بخــش  و 
رســد  مــی  نظــر  بــه  اســت.  کنفرانس هــا 
ایــن  در  نیازهایشــان  اســاس  بــر  افــراد 
ــاهد  ــن ش ــد و م ــرکت می کنن ــا ش کنفرانس ه
مشــارکت خــوب بخــش هــای خصوصــی 
بــودم  و مخصوصــا شــرکت دانشــگاه های 

کشــورمان را نیــز شــاهد بودیــم.  دیگــر 
کنفرانــس تازه هــای علــم نویــن را  در ایــن 
کنفرانــس  کنیــم فلــذا ایــن  ح  می توانیــم طــر
کــردن  بــرای روز آمــد  محــل خوبــی اســت 

ســواد علمــی.
کنفرانــس  کننــدگان ایــن  در آخــر از برگــزار 
دبیــر  ای  محلــه  دکتــر  آقــای  مخصوصــا 
ســایر  و  کنفرانــس  اجرایــی  محتــرم 
گروههــای نــوزادان از ســایر  کــه در  افــرادی 
کنــم. دانشــگاه ها آمــده بودنــد تشــکر مــی 

کنفرانس مراقبت های تنفسی نوزادان:  دکتر مجید محله ای، دبیر علمی 

بررســـی آخریـــن پیشـــرفت هـــا و فنـــاوری هـــا 
ــوزادان  ــی نـ ــای تنفسـ درمراقبتهـ

 دبیــر علمــی کنفرانــس مراقبــت های تنفســی نــوزادان گفــت: کنفرانس امــروز ما در مــورد مراقبت 
هــای تنفســی نــوزادان است.بخشــهای NICU نــوزادان در کشــور و اســتان مــا در حــال گســترش 
ــص  در  ــوق تخص ــک و ف ــتار، پزش ــده: پرس کنن ــت  ــوان مراقب ــه عن ــه ب ک ــرادی  ــداد اف ــت و تع اس
کننــد تعدادشــان رو بــه افزایــش اســت. لــذا الزم اســت دوره هایــی  مراقبــت  نــوزادان شــرکت مــی 
ــالع از  ــد و اط ــای جدی ــرفت ه ــتن پیش گذاش ــار  ــراد و در اختی ــن اف ــوزی ای ــرای بازآم ــود ب ــزار ش برگ
آخریــن فنــآوری هــا  و پیشــرفت هــا در درمــان نــوزادان. بــه همیــن خاطــر دانشــگاه علــوم پزشــکی 
کردنــد. دکتــر محلــه ای افــزود: مــا از  کنفرانــس یکــروزه را برگــزار  تبریــز و دپارتمــان نــوزادان ایــن 
اســاتید برجســته کشــوری بــرای ایــن کنفرانــس دعــوت کــرده ایــم و حدود دویســت نفــر  در برنامه 
امروزشــرکت کردنــد کــه خوشــبختانه اســتقبال بســیار خــوب بــود و اینجــا بــا تعــدادی از همــکاران 
مواجــه شــدیم کــه اضافــه بــر ظرفیــت ثبــت نامــی، دوســت داشــتند کــه در کنفرانــس شــرکت کنند 
گیــری طــب نــوزادان در  کــه هــم عالقــه منــد هســتند بــرای فرا کــه ایــن مایــه خوشــحالی اســت 
کننــد تــا مراقبــت از نــوزادان  باالتریــن ســطح خــود و مایلنــد تــا از آخریــن پیشــرفتها اطــالع حاصــل 
وســرویس دهی به نوزادان کیفیت بهتری پیدا کند.  ما امروز شــش نفر از اســاتید دانشــگاههای 
علــوم پزشــکی تهران، شــهید بهشــتی، زنجــان، آذربایجــان غربــی واردبیل را به عنوان ســخنران 
کــه  ان شــااهلل مــورد اســتفاده همــکاران  کنفرانــس ارایــه شــد  داشــتیم  و چهــارده مقالــه در ایــن 
شــرکت کننــده قــرار خواهــد گرفــت.  عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز گفــت: مــا 
در ایــن کنفرانــس خواســتیم آخریــن پیشــرفتهای دنیــا را در مــورد  ارایه خدمت  به نــوزادان نارس 
کــه شــایعترین علــت بســتری نــوزادان در  مخصوصــا دیســتریس تنفســی نوزادان)زجــر تنفســی( 
بخــش هــای مراقبــت ویــژه اســت ارایــه بکنیــم. هــم چنیــن در این کنفرانــس ارایــه تکنیک های 
صحیــح فشــار مثبــت راههــای هوایــی بحــث و بررســی شــد.  الزم بــه ذکــر اســت یــک ســی دی از 
کــه پروتــکل چگونگــی  طــرف دپارتمــان نــوزادان بــا همــکاری پرســتاران محتــرم تهیــه شــده بــود 
تجویــز مراقبــت راههــای هوایــی بــه شــکل فیلــم و اســالید تهیــه شــده اســت را بــه صــورت  پکیــج 

بــه میهمانــان و شــرکت کننــدگان تقدیــم شــد.
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گزارش روز دوم

حضــور  بــا  ســالمت  بــر  ســالمت  بــر  موثــر  اجتماعــی  عوامــل  کارگاه  روز  دومیــن 
دانشــجویان و اســاتید در ســالن بــزرگ EDC برگــزار شــد. در ابتــدای ایــن برنامــه 
کثــری  کارگاه، حضــور حدا گزارشــی از روز اول  خانــم دکتــر علیــزاده ضمــن ارایــه 
کــه  دانســت  مغتنمــی  فرصــت  را  آموزشــی  گروه هــای  تمامــی  از  دانشــجویان 
می تواننــد از حضــور دکتــر شــهبازی و تجربــه ایشــان در تدریــس چندیــن ســاله در 
کارگاه، آقــای دکتــر شــهبازی، بــا  دانشــگاه های آمریــکا بهــره ببرنــد. در ادامــه ایــن 
کجــا بایــد بــه امــر تحقیــق و  کــه چــرا پژوهــش را شــروع می کنیــم و از  ایــن ســوال 
کردنــد. دانشــجویان حاضــر در جلســه ضمــن  کنیــم؟ جلســه را آغــاز  پژوهــش آغــاز 
ح شــده توســط پروفســور  شــرکت در مباحثــه ســعی در پاســخگویی بــه ســوال طــر
شــهبازی را داشــتند. پروفســور شــهبازی در ادامــه بــه بیــان چارچوب هــای اصلــی 
یــك پژوهــش پرداخــت و افــزود یــك پژوهــش خــوب حتما می بایســت سیســتمیك 
باشــد تــا بــا متدولــوژی مشــخص شــده بــه نتیجــه برســد و محقــق و دانشــجو 
بتوانــد بــه ســوال و مســاله پیــش آمــده جــواب داده و از داده هــای جمــع آوری 
ــا  ــه ی ــه صــورت مقال ــرده و نتیجــه را ب ک ــل  ــا را تحلی ــرده و آنه شــده خــوب بهــره ب
پایــان نامــه در اختیــار مجامــع علمــی قــرار دهــد. اســتاد دانشــگاه ایالتــی جکســون 
دانســته  پراهمیــت  بســیار  را  پژوهــش  مــورد  ع  موضــو اخالقــی  بررســی  آمریــکا 
ع اخالقــی در پژوهــش  و بــا ذکــر مثال هــای متعــدد بــه روشــن ســاختن موضــو
گروهــی بــه تمریــن مباحــث  کار  پرداختنــد. در خاتمــه نیــز دانشــجویان شــرکت در 
کــه ایــن مباحــث بــا نظــارت پروفســور شــهبازی انجــام  کارگاه پرداختنــد  مطروحــه 
ــا مشــکلی داشــت، آقــای دکتــر شــهبازی در  کــه مســئله و ی گروهــی  گرفــت و  مــی 

گــروه آنهــا حضــور یافتــه و بــه مباحثــه و راهنمایــی ایشــان مــی پرداختنــد. 

برگزاری كارگاه عوامل اجتماعی موثر برسلامت  توسط  پروفسور 
محمد شهبازی از دانشگاه  ایالتی جکسون/ آمریکا 

گزارش روز نخست
ایالتــی  دانشــگاه  ســالمتی  علــوم  مدرســه  در  رفتــاری  و  محیطــی  ســالمت  اســتاد  محمدشــهبازی,  دکتــر 
ح مراقبــت بهداشــت اولیــه  کارگاه بــه بیــان تجربــه پیــاده ســازی طــر جکســون/ آمریــکا، در بخــش اول ایــن 
تســط بهــورازان در ایــال مــی سیســیپی امریــکا پرداختــه و افزودنــد: ایــن انتقــال تجربــه در ســال 2009 بــا الهــام 
گرفتــه اســت. ایــن  کمــك دانشــگاه علــوم پزشــکی شــیراز انجــام  و از سیســتم بهــوزری و بهداشــتی ایــران و بــا 
کــه باعــث  گرفــت  ح در امریــکا بــرای افــراد فقیــر و حاشــیه نشــین در مــی ســی ســی پــی امریــکا انجــام  طــر
کارگاه دکتــر شــهبازی ســخنرانی  کاهــش هزینــه هــاس ســالمت در آنجــا شــده اســت.  در بخــش دوم ایــن 
ع عوامــل اجتماعــی موثــر بــر ســالمت داشــتند و نقــش ایــن عوامــل در بــروز بیماریهــا و  مفصلــی در موضــو
کاهــش بیماری هــا را  همچنیــن اهمیــت مداخلــه در عومــل اجتماعــی، محیطــی و فرهنگــی و در نتیجــه 
کارگاه، دکتــر پزشــکی ضمــن جمــع بنــدی نهایــی  مهــم  برشــمردند.  در بخــش پایانــی روزنخســت  ایــن 
کردندایشــان ضمــن برشــمردن اهمیــت جامــع بــه  مباحــث در خصــوص روانشناســی اجتماعــی صحبــت 
ســالمت، عوامــل اجتماعــی و فرهنگــی موثــر بــر ســالمت را مهــم و بررســی آنهــا را در نگه داشــت و ارتقــای 
گفتنــی اســت دکتــر محمــد شــهبازی, اســتاد ســالمت محیطــی و رفتــاری  ســالمت جامعــه ضــروری دانســتند.  
کــه  در مدرســه علــوم ســالمتی دانشــگاه ایالتــی جکســون/ آمریــکا, از انســان شناســانی بــه شــمار مــی رود 
در زمینــه انســان شناســی پزشــکی ایــران بــه طــور وســیع 
بــه تحقیــق و تالیــف پرداختــه اســت. ایشــان در ایــران 
کــودکان ایرانــی بــا ارجاعــی فــراوان  بیشــتر دربــاره زنــان و 
بــه اعضــای ایــل قشــقایی بــه پژوهــش مشــغول اســت. 
ســال  در  آمــد.  دنیــا  بــه   1337 ســال  در  شــهبازی  دکتــر 
گــروه انســان شناســی و فــن آوری دانشــگاه ملــی  1987 از 
و  کارشناســی  مقطــع  در  آمریــکا  کالیفرنیــا/  گو/  ســاندیا
گــروه رایانــه و تعلیــم و تربیــت همــان  در ســال 1988 از 
التحصیــل  غ  فــار ارشــد  کارشناســی  مقطــع  در  دانشــگاه 
ــل  ــه تحصی ــی روی آورد و ب ــوم اجتماع ــه عل ــگاه ب ــد. آن ش
انســان شناســی پرداخــت و در ســال 1993 موفــق بــه اخــذ 
ــینگتن  ــگاه واش ــی از دانش ــان شناس ــد انس ــی ارش کارشناس
گردیــد.  آمریــکا  میســوری/   / لوئیــس  ســنت  در  واقــع 
ادامــه داد و در ســال  انســان شناســی  بــه تحصیــل  وی 
1997 مــدرک دکتــرای خــود را از همــان دانشــگاه دریافــت 
بــود  توانســته   1999 ســال  در  کــه  همانگونــه  داشــت؛ 
کالیفرنیــا  دانشــگاه  اجتماعــی  بهداشــت  علــوم  گــروه  از 
کارشناســی ارشــد  واقــع در لــوس آنجلــس )UCLA( نیــز 
کنــد. وی ســابقه تدریــس و دســتیاری مــدرس در  دریافــت 
گو و لــوس آنجلــس  دانشــگاههای ســنت لوئیــس، ســاندیا
کارنامــه خــود دارد و در ایــن ســالها بــه تدریــس  را نیــز در 
ــان  ــی بهداشــت، انس ــای تطبیقــی بین الملل ــاره نظام ه درب
شناســی پزشــکی و ســالمت عمومــی، برنامــه هــای اســتراتژی تغییــر رفتــار، ارتباطــات و بازاریابــی آمــوزش 
کیفــی، نظریــه هــای پیشــرفته و اصــول  ســالمت، رفتــار آموزشــی : ترویــج و آمــوزش، روش شناســی تحقیــق 
علمــی بــرای آمــوزش و ترویــج ســالمت و.... پرداختــه اســت. دکتــر شــهبازی در حــوزه اجرایــی نیــز دانشــمند 
فعالــی اســت. جدیدتریــن اقــدام اجرایــی ایشــان در حــوزه تخصصــی خــود، تاســیس یــک ســازمان غیــر 
ــد  ــهبازی قص ــر ش ــت. دکت ــان (اس ــا زن ــران ) خصوص ــواده در ای ــالمت خان ــر س ــز ب ــرای تمرک ــی )NGO( ب دولت
ــا در آینــده ای نزدیــک بــه بررســی انســان شــناختی نظــام مراقبــت از بهداشــت اولیــه ایــران بپــردازد.  دارد ت
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افتتاح سالن کنفرانس سایت دانشکده پرستاری ومامایی با حضور 
دکترطاهر اقدم

گرامیداشــت ایــن هفتــه و تجلیل از  همزمــان بــا هفتــه دولــت طــی مراســمی ضمــن برگزاری جشــن 
کبــر طاهــر اقــدم قائــم مقــام رئیــس دانشــگاه ،  کارمنــدان نمونــه دانشــکده ،بــا حضــور دکتــر علــی ا
دکتــر زمــان زاده قائــم مقــام معاونــت آموزشــی ودکتــر عابــدزاده رئیــس شــورای اســالمی شهرســتان 
گــزارش روابــط عمومــی  تبریــز ســالن ســایت دانشــکده افتتــاح و مــورد بهــره بــرداری قرارگرفــت. بــه 
کــه معــاون نهادنمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه جنــاب  دانشــکده درایــن مراســم 
حجــت االســالم والمســلمین یزدانــی، رییــس دانشــکده دکتــر ســکینه محمدعلیــزاده، معاونیــن 
کارکنــان دانشــکده و اعضــای محتــرم  محتــرم دانشــکده، اعضــای محتــرم هیئــت علمــی و 
ــواده ایــن عزیــزان نیــز حضــور داشــتند رییــس دانشــکده ضمــن تبریــک میــالد امــام هشــتم  خان
ــاد و خاطــره رادمــردان شــهید رجایــی و شــهید  گرامیداشــت ی کارمنــد و هفتــه دولــت و  )ع( و روز 
آرزوی  کارکنــان  تمامــی  بــرای  کارکنــان دانشــکده،  کلیــه  بیشــائبه  از زحمــات  تشــکر  و  باهنــر 
ســالمت و موفقیــت نمــوده وگفــت: انتظــار داریــم همــکاران ارجمنــد مثــل همیشــه پرتــالش تــر و 
متعهدتــر از قبــل بــه وظایــف خــود عمــل نماینــد تــا در مســیر پیشــرفت دانشــکده ســریعتر و موثرتــر 
ــات  ــر زمــان زاده بیان ــر طاهــر اقــدم و دکت ــان دکت ــم. در ادامــه ایــن برنامــه جنــاب آقای گام برداری
کارمنــد ارائــه نمــوده و بــر اخــالص در  گرامیداشــت هفتــه دولــت و روز  ارزشــمندی را در خصــوص 
کیــد نمودنــد. هچنیــن  کارکنــان تا عمــل و لــزوم فراهــم ســاختن شــرایط مناســب محیطــی بــرای 
در ایــن مراسم رئیس  شــورای اســالمی شهرســتان تبریز دکتــر عابــدزاده ضمــن تبریــک میــالد 
کارمنــدان دانشــکده  کارمنــد را فرصتــی بــرای تقدیــر از زحمــات  امــام رضــا )ع( و هفتــه دولــت،روز 
کــردن در محیــط دانشــگاه و همچنیــن انجــام خدمــت در مقــام  کار  دانســته و اظهــار داشــت: 
ــه یــک محیــط علمــی و فرهنگــی  ک ــز فعالیــت در دانشــگاه  ــی و نی ــز درمان ک ــا در مرا پرســتار و مام
کارکنــان  کلیــه  میباشــد، همــواره شایســته تقدیــر و قدردانــی اســت.  در ادامــه برنامــه از زحمــات 
گردیــد و ســپس فرزنــدان دانــش آمــوز ممتــاز  گل قدردانــی  دانشــکده بــا اهــداء لــوح تقدیــر و شــاخه 
تحصیلــی همــکاران ارجمنــد دانشــکده، لوحهــای تقدیــر خــود را از دســت مســئولین دانشــگاه و 

دانشــکده دریافــت نمودنــد..

حضور دکتر صومی در بیمارستان سینا همزمان با روز پزشک
دکتــر محمدحســین صومــی رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز بــه همــراه معــاون سیاســی 
کل صــدا و ســیمای اســتان و قائــم مقــام رئیــس دانشــگاه  بــا اهــداء  امنیتــی اســتاندار و مدیــر 
گل از پزشــکان محتــرم حاضــر در شــیفت شــب تجلیــل نمــوده و روز پزشــک را بــه ایشــان  شــاخه 
گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه دکترصومــی باحضــور در یکــی از اتــاق هــای  گفــت. بــه  تبریــک 
کــرده و ســالروز تولــد حکیــم فرزانــه  کــه دراتــاق عمــل حاضربودنــد نیــز مالقــات  عمــل بــا پزشــکانی 

گفــت. ایــن ســینا را بــه عنــوان روز پزشــک تبریــک 

وزیر بهداشت در جمع معاونین و مدیران آموزشی 
دانشگاه  های علوم پزشکی کشور در تبریز

دکترحســـن هاشـــمی باحضـــور در مراســـم افتتاحیـــه معاونیـــن ومدیـــران آموزشـــی دانشـــگاه 
اظهـــار  و  یافتـــه  حضـــور  تبریـــز  پزشـــکی  علـــوم  دانشـــگاه  در  کشـــور  پزشـــکی  علـــوم  هـــای 
کلیـــه  در  پزشـــکی  علـــوم  آمـــوزش  تحـــول  94بســـته  تحصیلـــی  ســـال  ابتـــدای  داشـــت:از 
گـــزارش روابـــط عمومـــی دانگشـــاه  کشـــور اجـــرا میشـــود. بـــه  دانشـــگاه هـــای علـــوم پزشـــکی 
تـــدارک  آموزشـــی  حـــوزه  در  ارزشـــمندی  بســـیار  افزود:برنامـــه  وی  تبریـــز  پزشـــکی  علـــوم 
کـــه امیدواریـــم بـــا بحـــث وتبـــادل نظـــر مســـئولین ارشـــد آموزشـــی نتیجـــه بطـــور  دیـــده شـــده 
ــور  کشـ ــردم  ــدان و مـ ــود و فرزنـ ــرا شـ ــری واجـ ــدی پیگیـ ــور جـ ــاه بطـ ــدای مهرمـ ــدی از ابتـ جـ
گـــزارش فـــوق دکتـــر هاشـــمی اشـــاره داشـــت: دولـــت یازدهـــم  گردنـــد. بـــه  از آن بهـــره منـــد 
ومســـئولین  قـــوا  همـــه  هماهنگـــی  بـــا  و  مـــردم  صـــالح  بـــه  کـــه  را  مســـیری  موفقیـــت  بـــا 
ــوار انقـــالب  ــایه حمایـــت هـــای رهبربزرگـ کنـــد و در سـ کشـــور مشـــکالت را بتدریـــج حـــل مـــی 
گـــردد. وی بـــا اشـــاره  کشـــور بیـــش ازگذشـــته همـــوار  تـــالش دارد راه پیشـــرفت وســـعادت 
گرفـــت ،  بـــه اشـــاره بـــه اینکـــه مســـئله هســـته ای وقـــت زیـــادی از دولـــت ومســـئولین را 
ــر  ــادی درگیـ ــای مختلـــف فرهنگـــی ، اجتماعـــی و اقتصـ ــوزه هـ ــار داشـــت: دولـــت در حـ اظهـ
ــراندرپا در  ــان سـ ــوزه بهداشـــت ودرمـ ــه حـ کـ کریم  ــا ــدارا شـ ــده ای اســـت و خـ مشـــکالت عدیـ
پـــی حـــل مشـــکل مـــردم اســـت . وزیـــر بهداشـــت بـــا بیـــان اینکـــه امـــروز مهمتریـــن ســـرمایه 
گـــروه هـــای  گفـــت: از شـــما اســـاتید و  دولـــت هـــا و ملـــت هـــا علـــم و آمـــوزش علـــم اســـت 
ــر تربیـــت  ــئولیت خطیـ کنیـــد ومسـ ــا را اداره مـــی  کـــه دانشـــگاه هـ ــتیم  آموزشـــی ممنـــون هسـ
کشـــور را عهـــده دار هســـتید. وی بـــا ابـــراز خرســـندی از اینکـــه در حـــوزه  نیروهـــای انســـانی 
بهداشـــت ودرمـــان فضـــای مثبتـــی درکشـــور ایجـــاد شـــده و بـــا نظرســـنجی هـــای صـــورت 
دارد  وجـــود  عرصـــه  درایـــن  خوبـــی  رضایتمنـــدی  مختلـــف  هـــای  ارگان  توســـط  گرفتـــه 
کـــه بـــه تعبیـــر برخـــی مراجـــع آبرویـــی بـــرای نظـــام و نقطـــه امیـــدی بـــرای مـــردم اســـت. 
کـــرد :فرصـــت اســـتثنایی در وزارت بهداشـــت بـــرای خدمـــت  کیـــد  دکترحســـن هاشـــمی تا
کـــه ســـالمت نقـــش  کـــه امیدواریـــم همـــه مســـئولین متوجـــه باشـــند  رســـانی ایجـــاد شـــده 
افـــراد ذی  کمیـــت  کـــه درقـــدرت حا کســـانی  کلیـــه  بســـیاری درتوســـعه خواهـــد داشـــت و 
کننـــد. وی همچنیـــن  نفـــوذی هســـتن در تامیـــن منابـــع مالـــی پایـــدار بـــرای ســـالمت تـــالش 
ــا بـــا اهتمـــام جـــدی درجهـــت ارتقـــای  از معاونیـــن آمـــوزش و مدیـــران آموزشـــی خواســـت تـ
ســـطح خدمـــات وبهبـــودی وضعیـــت خـــود را وقـــف نماینـــد و بـــرای رضـــای الهـــی درانجـــام 
کـــرد خـــط اعتـــدال و علـــم راه نجـــات  کارخیـــر ســـهیم باشـــند. وزیـــر بهداشـــت تصریـــح  ایـــن 
کیـــدات فراوانـــی درایـــن زمینـــه دارنـــد  کشـــور اســـت همچانکـــه مقـــام معظـــم رهبـــری نیـــز تا
گـــر شـــما  اقتـــاع بپردازیـــم وا بـــه  بـــا حضـــور در میـــان نخبـــگان ودانشـــجویان و  بایســـتی 
اســـت  مارســـختی  کار  هرچنـــد  درآوریـــد  حرکـــت  بـــه  را  دانشـــگاه  تواینـــد  مـــی  بخواهیـــد 
کلیـــه دســـت  از  باشـــیم.  وی  نیـــز داشـــته  بیشـــتری  درآینـــده مشـــکالت  اســـت  و ممکـــن 
گفتنـــی اســـت درایـــن  ـــرد.  ک ـــر  کشـــور تقدی ـــدرکاران طراحـــی تحولدرنظـــام آمـــوزش پزشـــکی  ان
نشســـت دکترباقرالزیجانـــی معـــاون آموزشـــی وزارت بهداشـــت بـــه تشـــریح 1۲ بســـته تحـــول 
ـــه  ح پرداخت ـــر ـــن ط گام ای ـــن  ـــوان چهارمی ـــکی بعن ـــوم پزش ـــای عل ـــگاه ه ـــی دانش ـــام آموزش نظ
ـــر  ـــه رتبـــه هـــای برت ح بتوانیـــم ب ـــا اجـــرای دقیـــق وجـــدی ایـــن طـــر ـــرد ب ک و اظهـــار امیـــدواری 
علمـــی ســـالمتی جهانـــی دســـت یابیـــم. دکتـــر محمدحســـین صومـــی رئیـــس دانشـــگاه علـــوم 
کـــه  پزشـــکی تبریـــز نیـــز طـــی ســـخنانی ضمـــن خوشـــامدگویی ابـــراز داشـــت :خوشـــحالیم 
کشـــور میزبـــان ایـــن نشســـت مهـــم اســـت وحـــوزه  کانـــون هـــای علـــم  تبریـــز بعنـــوان یکـــی از 
هـــای آمـــوزش وپژوهـــش دانشـــگاه ازبخـــش هـــای مهـــم دانشـــگاه هســـتند و عـــالوه  بـــر 
بهداشـــت ودرمـــان ، بایســـتی در جهـــت ارتقـــای ســـالمت عمومـــی جامعـــه درایـــن حـــوزه هـــا 
گـــزارش فـــوق ایـــن نشســـت امـــروز باحضـــور معاونیـــن  تـــالش بیشـــتری داشـــته باشـــیم . بـــه 

ــه داشـــت.  ــی بمـــدت دو روز ادامـ ــران آموزشـ و مدیـ
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آغاز بکارنشست مدیران آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی 
کشور در دانشگاه علوم پزشکی تبریز

علــوم  هــای  دانشــگاه  تکمیلــی  وتحصیــالت  آموزشــی  مدیــران  اندیشــی  هــم  نشســت 
روابــط  گــزارش  بــه  شــد.  تبریزآغــاز  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  در  کشــور  سراســر  پزشــکی 
عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز ، دکتــر محمدحســین صومــی رئیــس ایــن دانشــگاه 
علــوم  دانشــگاه  اینکــه  از   ، گویــی  خوشــامد  ضمــن  نشســت  ایــن  افتتاحیــه  مراســم  در 
ــم  ــوص عل ــی الخص ــم و عل ــه عل ــتان در زمین ــن اس ــاله ای ــی چندصدس ــا قدمت ــز ب ــکی تبری پزش
پزشــکی میزبــان برگــزاری ایــن نشســت بــرای نخســتین بــار و درادامــه نیــز میزبــان حضــور 
کــرد. وی در ادامــه  مقــام محتــرم وزیــر ومعاونیــن آموزشــی  خواهــد بــود، ابــراز خرســندی 
از حــوزه آموزشــی وزارت بهداشــت و دانشــگاه علــوم پزشــکی وکلیــه  ضمــن تقدیــر وتشــکر 
دســت انــدرکاران برگــزاری نشســت و بــا اشــاره بــه جایــگاه خــوب ایــن دانشــگاه در زمینــه 
کــرد :  آمــوزش علــوم پزشــکی و تربیــت نیروهــای متخصــص ومجــرب ، اظهــار امیــدواری 
ــردی  ــات راهب ــته و تصمیم گذش ــوش  ــان خ ــه میهمان کلی ــه  ــت ب ــن نشس ــزاری ای ــدت برگ درم
گرفتــه شــود. و خوبــی در پایــان بــه نفــع سیســتم آمــوزش وارتقــای ســطح ســالمت جامعــه 

 

کبری قائم مقام معاون آموزشی وزارت بهداشت: دکتر ا

رونمایی از بسته چهارم طرح تحول سلامت فردا با حضور وزیر 
بهداشت دردانشگاه علوم پزشکی  تبریز  

کـــه در طـــی دوروز  کبـــری قائـــم مقـــام معـــاون آموزشـــی وزارت بهداشـــت نیـــز رئـــوس مطالبـــی  دکتـــر ا
ـــران  ـــور مدی ـــت: حض گف ـــرده و  ک ـــان  ـــت بی گرف ـــد  ـــرار خواهن ـــری ق گی ـــم  ـــث و تصمی ـــورد بح ـــت م نشس
کلیـــه دانشـــگاه هـــای علـــوم  آموزشـــی وتحصیـــالت تکمیلـــی و در ادامـــه حضـــور معاونیـــن آموزشـــی 
کـــه موجـــب مـــی شـــود بـــه جمـــع بنـــدی هایـــی خویـــی در زمینـــه  کشـــور اتفـــاق مبارکـــی اســـت  پزشـــکی 
گام چهـــارم طـــرح تحـــول  ارائـــه خدمـــت آموزشـــی دســـت یابیـــم. وی همچنیـــن بـــا اشـــاره بـــه آغـــاز 

نظـــام ســـالمت بـــا ارائـــه بســـته تحـــول آموزشـــی توســـط دکتـــر هاشـــمی وزیـــر محتـــرم بهداشـــت فـــردا در 
کـــه درایـــن طـــرح ارائـــه میشـــود  دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز خاطـــر نشـــان ســـاخت: برنامـــه جدیـــدی 
در طـــی حداقـــل دوســـال باقـــی مانـــده از دولـــت یازدهـــم بـــه جـــای خوبـــی برســـد . وی افـــزود: اهـــداف 
کـــه آمـــوزش مـــا  کـــه بـــا همـــت بلنـــد شـــما اجرایـــی خواهـــد شـــد ایـــن اســـت  کـــه در ایـــن بســـته  کلـــی 
کـــه مقـــام معظـــم رهبـــری  پاســـخگو محـــور و محصـــول محـــور باشـــد و مـــا در جهـــت مرجعیـــت علمـــی 
کـــه انشـــااله کشـــور وارد دوره جدیـــد در علـــم خواهـــد شـــد. فرمـــوده انـــد گام هـــای بســـیار خوبـــی برداریـــم 

دکتر اصالن آبادی معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز:

امیدوارم این نشست نتایج خوبی در بهبود وضعیت آموزشی 
و سلامت جامعه بدست آورد

معـــاون  آبـــادی  دکتراصـــالن  توســـط  نشســـت  برگـــزاری  اهـــداف  تشـــریح  از  پـــس  درادامـــه 
ایـــن  بـــرای  مغتنمـــی  فرصـــت  اینکـــه  بیـــان  و  تبریـــز  پزشـــکی  علـــوم  دانشـــگاه  آموزشـــی 
دانشـــگاه جهـــت افزایـــش تعامـــل بیـــن مدیـــران آموزشـــی و تحصیـــالت تکمیلـــی دانشـــگاه 
ایجـــاد شـــده تـــادر فضایـــی بـــدور از بورکراســـی هـــای خشـــک اداری و در محیطـــی صمیمـــی 
ایـــن  افـــزود:  کننـــد  اســـتفاده  هـــم  تجربیـــات  واز  کـــرده  پیـــدا  دسترســـی  همدیگـــر  بـــه 
کـــرد.  وی همچنیـــن  کمـــک خواهـــد  جلســـه  مـــارا در رســـیدن بـــه اهـــداف عالـــی آموزشـــی 
کیفیـــت خدمـــات آموزشـــی و بهبـــود  کـــرد نتیجـــه ایـــن نشســـت بـــه بهبـــود  اظهـــار امیـــدواری 
وضعیـــت ســـالمت جامعـــه منجرگـــردد. ســـپس دکتـــرا جتماعـــی مهـــر رئیـــس اداره خدمـــات 
ـــان اهـــداف و برنامـــه هـــای ایـــن نشســـت  ـــه بی ـــز طـــی ســـخنانی ب آموزشـــی وزارت بهداشـــت نی
گفتنـــی اســـت ایـــن نشســـت بـــه مـــدت ســـه روز از امـــروز در دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی  پرداخـــت. 
ـــا حضـــور مقـــام محتـــرم وزارت و معـــاون محتـــرم آموزشـــی وزارت  تبریـــز آغـــاز شـــده و فردانیـــز ب
کشـــور ادامـــه خواهـــد یافـــت. و معاونیـــن آموزشـــی دانشـــگاه هـــای علـــوم پزشـــکی سراســـر 

حضور خیرین سلامت استان آذربایجان شرقی در همایش ملی 
سلامت با حضور رئیس جمهور

دکتــر صومــی رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز و دکتر طاهــر اقدم قائــم مقام ریس دانشــگاه در 
ج میــالد تهــران شــرکت نمودنــد.  همایــش ملــی ســالمت بــا حضــور ســازمان هــای مــردم نهــاد در بــر
گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه درایــن مراســم دکتــر روحانــی رئیــس محتــرم جمهــور و دکتــر  بــه 
ــوطی  ــخنرانی مبس ــکی در س ــوزش پزش ــان و آم ــت درم ــرم بهداش ــر محت ــمی وزی ــی زاده هاش قاض
نقــش ســازمان هــای مــردم نهــاد و خیریــن ســالمت را در راســتای اعتــالی تامیــن و حفــظ ســالمت 
گفتنــی اســت نمایندگانــی از ســازمان هــای مــردم نهــاد دانشــگاه هــای علــوم  کردنــد.  جامعــه ایــراد 
کلیــوی ، حمایــت  پزشــکی تبریــز ازجملــه انجمــن دیابــت، قلبهــای ســبز، حمایــت از بیمــاران 
ک طاهــر ، انجمــن بیمــاران هموفیلــی ، انجمــن تاالســمی ، خیریــه  کبــدی ، پــژوا از بیمــاران 
ع، موسســه ارتقــای ســالمت جامعــه ، انجمــن حمایــت از  دنیــای مهربــان اوتیســم ، انجمــن صــر
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مســتمندان تبریــز ، انجمــن حمایــت از کاشــت حلزون ،حمایــت از بیماران نیازمندآذرشــهر،مجمع 
خیریــن ســالمت شبســتر وانجمــن MS نیــز درایــن همایــش شــرکت داشــتند.

جلسه تکریم و معارفه رئیس دانشکده تغذیه
آئیــن تکریــم  دکتــر بیــت الــه علیپــور رئیــس ســابق دانشــکده تغذیــه و معارفــه  دکتــر احســانی 
بعنــوان رئیــس جدیــد دانشــکده تغذیــه، باحضــور دکتــر اصــالن آبــادی معــاون آموزشــی دانشــگاه 
کارکنــان و دانشــجویان  و روســای  ســایر دانشــکده هــا و همچنیــن اعضــای  هیئــت علمــی، 
گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه در ایــن مراســم دکترعلیپــور  دانشــکده تغذیــه برگــزار شــد. به 
ریــس ســابق دانشکده گزارشــی از عملکــرد دانشــکده ارائــه نمــود ودر ادامــه دکتــر اصــالن آبــادی 
کــرده وخواســتار ارتقــای آموزشــی دانشــگاه شــد .   در رابطــه بــا رســالت دانشــگاه ســخنانی بیــان 
کــرده و بــرای دکتــر احســانی آرزوی  وی همچنیــن از خدمــات وفعالیــت هــای دکتــر علیپــور تشــکر 
کــرد.  ســپس دکتــر  کیــد  موفقیــت در دســتیابی بــه اهــداف و بــر لزوم تداوم  پیشــرفت علمی تا
احســانی رئیــس جدیــد دانشــکده بــه بیــان برنامــه هــا ی آموزشــی ســال جدیــد و اهــداف آتــی 
ــه  دکترعلیپــور و  ــای رئیــس دانشــگاه ب ــر و هدای ــوح تقدی ــان ل ــزارش فــوق درپای گ ــه  پرداخــت. ب

حکــم مســئولیت دکتــر احســانی بــه وی ابــالغ شــد.

برگزاری پنجمین جلسه شورای فرهنگی دانشگاه
پنجمیــن جلســه شــورای دانشــگاه باحضــور دکتــر صومــی رئیــس دانشــگاه و دیگراعضــاء تشــکیل 
گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه درایــن جلســه مســئول دفتــر نهــاد مقــام معظــم رهبــری  شــد. بــه 
کالس هــای آزاد اندیشــی  گزارشــی از عملکــرد ایــن دفتــر در حــوزه هــای مختلــف ازجملــه برگــزاری 
تشــکیل   ، ، مشــاوره هــای فرهنگــی  فعــاالن فرهنگــی  توانمندســازی  اســاتید ودانشــجویان، 
ــن  ــزاری جش ــانه ای ، برگ ــای رس ــت ه ــام فعالی ــالمی ، انج ــگ اس ــج فرهن ــعه وتروی ــورای توس ش
گــروه معــارف ، تشــکیل حلقــه هــای معرفــت ،  ازدواج دانشــجویی ، همــکاری در فعالیــت هــای 
تشــکیل ســتاد اقامــه نمــاز ارائــه داد. همچنیــن اعــالم شــد ایــن دفتــر از نظــر اقامــه نمــاز در دوســال 
متوالــی مقــام اول را در بیــن دانشــگاهها احــراز نمــوده اســت . در ادامــه دکتــر رشــیدی معــاون 
گزارشــی از عملکــرد ایــن معاونــت  ــا اشــاره بــه برنامــه راهبــردی دانشــگاه ،  پژوهشــی دانشــگاه ب
گیــری بردرآمــد زایــی پژوهشــی و بــر تولیــد علمــی بــه غیــر از مقــاالت  ارائــه و برضــرورت جهــت 
کیــد داشــت. دکتــر آقــازاده معــاون آموزشــی دانشــگاه نیــز بــه برگــزاری مراســم هــای فرهنگــی ،  تا
گردشــگری ، نشــریات دانشــگاهی ، حــوزه قــرآن و  هنــری ، اجتماعــی ، امــور خیریــه وجهــادی ، 
کانــون هــای دانشــجویی  عتــرت ، برنامــه هــای آموزشــی ، برگــزاری جشــنواره، مســابقه ، فعالیــت 
کــرد. درپایــان دکتــر  ، شــورای فرهنگــی وخریــد تجهیــزات  را از اهــم عملکــرد ایــن معاونــت بیــان 
اصــالن آبــادی معــاون آموزشــی پــس از توضیــح در خصــوص امتیازبنــدی و آئیــن نامــه مصــوب 
گزارشــی از  گرفــت ،  ــرار  کــه مــورد تصویــب اعضــای شــورای آمــوزش ق اســتاد ممتــازی دانشــگاه 
کارشناســی ارشــد را درکمتریــن زمــان ممکــن شــامل رشــته هــای  تصویــب چهاررشــته در مقطــع 
آمــار زیســتی ، بهداشــت وایمنــی مــواد غذایــی ، مدیریــت ســالمت ، ایمنــی ومحیــط زیســت و 

بهداشــت حرفــه ای داد.

فعالیت شبکه آموزش مجازی سلامت کشور با راه اندازی 
دانشگاه علوم پزشکی مجازی

معــاون آموزشــی وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی گفــت: بــا راه انــدازی دانشــگاه علــوم 
ــکی  ــوم پزش ــگاههای عل ــکاری دانش ــا هم ــالمت ب ــازی س ــوزش مج ــبکه آم ــازی، ش ــکی مج پزش
گــزارش » وب دا« ، معــاون آموزشــی وزارت بهداشــت در نشســت  کشــور فعــال خواهــد شــد.   بــه 
مدیــران و مشــاورین معاونــت آموزشــی اظهــار داشــت: بــا راه انــدازی دانشــگاه علــوم پزشــکی 
کشــور فعــال  مجــازی، شــبکه آمــوزش مجــازی ســالمت بــا همــکاری دانشــگاههای علــوم پزشــکی 
خواهــد شــد.  دکتــر الریجانــی در نشســت مدیــران و مشــاوران معاونــت آموزشــی  اظهــار داشــت: 
علیرغــم اینکــه امــروزه 60 تــا 70 درصــد آمــوزش در ســطح جهــان بــه صــورت مجــازی ارائــه 

ح راه انــدازی دانشــگاه علــوم  کشــور مــا ســهم اندکــی در آمــوزش مجــازی دارد و طــر گــردد،  مــی 
گردیــده اســت.  وی بــا اشــاره بــه انعطــاف  پزشــکی مجــازی در راســتای ارتقــاء ایــن امــر تدویــن 

پذیــری آمــوزش مجــازی و نقــش آن در ارتقــاء عدالــت آموزشــی اظهــار داشــت رســالت دانشــگاه 
گســترش  و  انــدازی  راه  در  پزشــکی  علــوم  دانشــگاههای  از  حمایــت  مجــازی  پزشــکی  علــوم 
گفــت: باتوجــه بــه ظرفیــت هــای  آمــوزش مجــازی اســت.  معــاون آموزشــی وزارت بهداشــت 
گســترش آمــوزش مجــازی و نقــش آن در تحــول آمــوزش عالــی ســالمت  کشــور جهــت  موجــود 
گســترش آمــوزش  کشــور مــی بایســت از بســترهای موجــود جهــت  دانشــگاههای علــوم پزشــکی 
گردنــد و نســبت بــه راه انــدازی دانشــکده هــای مجــازی اقــدام نماینــد.  دکتــر   مجــازی بهــره منــد 
الریجانــی افــزود: اعضــای هیئــت علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی مجــازی بــه صــورت اســاتید 
کیــد بــر  ــا تا کشــور انتخــاب خواهنــد شــد.  وی ب وابســته از اســاتید دانشــگاههای علــوم پزشــکی 
کشــور نخواهــد شــد،  اینکــه دانشــگاه علــوم پزشــکی مجــازی جایگزیــن دانشــکده هــای مجــازی 
گســترش آمــوزش  کشــور جهــت  گفــت: هــدف از تاســیس ایــن دانشــگاه فعــال شــدن شــبکه ای در 
ــا  ــوم پزشــکی ب ــا همــکاری نزدیــک دانشــگاههای عل ــر ب ــوم پزشــکی اســت و ایــن ام مجــازی عل

دانشــگاه علــوم پزشــکی مجــازی میســر خواهــد شــد.

بازدید استاندار از بیمارستان درحال ساخت کودکان تبریز
دکتــر جبــارزاده اســتاندار آذربایجــان شــرقی بــه همــراه فرمانــدار و آقــای مردانــی آذر خیــر بزرگــوار 
آذربایجانــی و دکتــر صومــی رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز از بیمارســتان 500 تختخوابــی 
کشــور   کــودکان شــمالغرب  کــودکان زهــرا مردانــی آذر ، بزرگتریــن بیمارســتان فــوق تخصصــی 
کلیــه قســمت  گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی درایــن بازدیــد از  بازدیدکردنــد. بــه 
گرفتنــد. بــه  کــرده و درجریــان چگونگــی رونــد ســاخت و ســاز قــرار  هــای بیمارســتان بازدیــد 

ــه داد. کار ارائ ــد  گزارشــی از رون ــد مســئول فنــی بیمارســتان  ــزارش فــوق در طــی ایــن بازدی گ
کــودکان در شــهرک خــاوران  گفتنــی اســت بیمارســتان 500 تختخوابــی زهــرا مردانــی آذر ویــژه 
تبریــز بــا مشــارکت دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز و خیــران محتــرم اســتان بــرادران مردانــی آذر از 
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کــرده اســت.  شــایان ذکــر اســت طراحــی  گذشــته مراحــل ســاخت خــود را آغــاز  خــرداد مــاه ســال 
بیمارســتان زهــرا مردانــی آذر بــا همــت خیــر محتــرم از ســال 9۲ شــروع شــد و در نیمــه اول ســال 
ح هــای اولیــه آمــاده شــده و عملیــات اجرایــی از نیمــه دوم ســال 93 آغــاز شد.بیمارســتان  93 طــر
کنــار بیمارســتان همــراه  در ســه بلــوک در حــال اجراســت.در ضمــن بــه ابتــکار خّیــر محتــرم در 
کــه ظرفیــت پذیــرش حداقــل ۲00 همــراه را دارد. ســاختمان ایــن  ســرایی نیــز احــداث مــی شــود 
همــراه ســرا در حــدود 90 درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارد و ســاختمان خــود بیمارســتان نیــز تــا 

کنــون حــدود 17 درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارد.

راه اندازی رشته جدید کارشناسی شنوایی شناسی
دکتــر ســکینه گلجاریــان معــاون آموزشــی و پژوهشــی دانشــکده توانبخشــی دانشــگاه علوم پزشــکی 
تبریــز گفت:رشــته جدیــد کارشناســی شــنوایی شناســی در دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز راه انــدازی 
شــد. به گزارش روابط عمومی دانشــکده توانبخشــی دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز،دکتر گلجاریان 
اظهار داشــت:با راه اندازی این رشــته، تعداد رشــته های توانبخشــی در این دانشــکده به 4 رشــته 
کــرد.وی بــه پذیــرش دانشــجو در رشــته شــنوایی شناســی در ســالجاری عــالوه بــر ســه  افزایــش پیــدا 
کــرد و افــزود:در مجمــوع 10 دانشــجو از مهــر مــاه  رشــته فیزیوتراپی،کاردرمانــی و گفتاردرمانــی اشــاره 
امســال در ایــن رشــته پذیــرش خواهنــد شــد.  دکتــر گلجاریــان ادامه داد:دانشــکده توانبخشــی تبریز 
بــا برخــورداری از اســاتید مجــرب و کادر آموزشــی متعهــد و 350 دانشــجوی عالقمنــد در رشــته هــای 
کارشناســی ارشــد فیزیوتراپی به خدمات جامع  گفتاردرمانی و  کارشناســی فیزیوتراپی،کاردرمانی و 
آموزشــی و پژوهشــی و درمانــی در حــوزه هــای توانبخشــی می پــردازد. وی در خاتمــه از برنامه ریزی 
کارشناســی  ایــن دانشــکده بــرای راه انــدازی دکتــرای تخصصــی رشــته فیزیوتراپــی و همچنیــن 
ارشــد رشــته هــای کاردرمانــی و گفتاردرمانــی در ســالهای آتــی خبــر داد.  گفتنــی اســت گروه شــنوایی 
گــروه هــای آموزشــی دانشــکده هــای توانبخشــی دانشــگاههای علــوم  شناســی بــه عنــوان یکــی از 
گیران  کشــور،ماموریت دارد تا در جهت تامین نیازها و انتظارات بیماران،کادر علمی و فرا پزشــکی 
کــرده و از طریــق ارائــه خدمات پیشگیری،تشــخیصی و  بــه تمامــی طبقــات جامعــه خدمــت رســانی 
توانبخشــی شــنوایی بــا کیفیــت و کمیــت مطلوب،کمــک بــه آمــوزش و تربیــت نیــروی انســانی مورد 
کشــور در رشــته شــنوایی شناســی و ایجــاد بســتری مناســب جهــت اجــرا و بکارگیــری پژوهــش  نیــاز 
گیــری از  کاربــردی و اساســی بــرای تامیــن نیازهــای درمانــی- توانبخشــی مــردم بــا بهــره  هــای 
مناســبترین تجهیــزات و نیــروی انســانی متخصــص و شایســته در راســتای ارتقــای ســطح ســالمت 
جامعه،افزایــش ســطح رضایتمنــدی بیمــاران و رعایــت حقــوق و ارتقــای ســطح دانــش و مهــارت 

کادر علمــی و دانشــجویان قــدم بــردارد.

بازدید دکتر صومی از مرکز بهداشتی درمانی دریان و مرکز کوهورت استان
گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تبریز  ، دکتر محمد حسین صومی صبح امروز به  به 
همراه هیاتی از مرکز بهداشتی درمانی دریان شهرستان شبستر که به دست خیرین در حال ساخت 
کرد. دکتر صومی  درادامه ازمرکز کوهورت استان  کرد و روند پیشرفت امور را پیگیری  است بازدید 
در شهرسـتان شبسـتر نیـز  بازدیـد کـرده و ازنزدیـک چگونگـی ارائـه خدمـات بـه مراجعه کننـدگان را 
مورد بررسی قرار داده و با چند نفر از مراجعین نیز به صحبت پرداخت.  وی درادامه از تمام قسمت 
های مرکز بازدید کرد. در مرکز کوهورت استان در مرحله مقدماتی هزار نفر را مورد بررسی قرارگرفته 
گفتنی است این مرکز ، مطالعه  گذشته تشکیل پرونده شده اند.  اند وهزار نفر نیز در طی دوماهه 
از مطالعـات مشـاهده ای  هم گروهی)انگلیسـی:Cohort Study( نوعـی مطالعـه طولـی وگونـه ای 
کاربرد دارد. این مطالعات به بررسی  کولوژی  است که در پزشکی، علوم اجتماعی، علوم آماری و ا
گروهی از افراد سـالم )بدور از بیماری( را تحت بررسـی قرار می دهد.  کتورهای خطر می پردازد و  فا
از روابـط و همبسـتگی ها جهـت تعییـن میـزان خطـر عوامـل خطـر درکنـار هـم اسـتفاده می کنـد.

ضرورت استفاده از فناوری اطلاعات در حوزه سلامت برای 
رسیدن به اهداف برنامه تحول سلامت

گفـــت: بـــدون در اختیـــار  کارگـــروه خدمـــات الکترونیکـــی در حـــوزه ســـالمت  وزیـــر بهداشـــت در جلســـه 
گـــزارش  داشـــتن فنـــاوری اطالعـــات بـــه اهـــداف برنامـــه تحـــول ســـالمت دســـت نخواهیـــم یافـــت. بـــه 
ـــگاه خبـــری و اطـــالع رســـانی وزارت بهداشـــت، درمـــان و آمـــوزش پزشـــکی ) وب دا(؛ دکتـــر ســـید  پای
کارگـــروه خدمـــات الکترونیکـــی در حـــوزه ســـالمت و در جمـــع خبرنـــگاران،  حســـن هاشـــمی در حاشـــیه 
کننـــد، بنابرایـــن  کـــه آحـــاد مـــردم بـــا هـــر ســـنی از خدمـــات ســـالمت اســـتفاده مـــی  گفـــت: از آنجـــا 
خدمـــات الکترونیـــک در حـــوزه ســـالمت بـــرای مـــردم و در بخـــش مدیریتـــی بـــرای دولـــت الزم 
کشـــور را خدمـــات  و ضـــروری اســـت. وزیـــر بهداشـــت یکـــی از مهمتریـــن بخـــش هـــای اقتصـــادی 
کشـــور در حـــوزه  الکترونیـــک دانســـت و افـــزود: علـــی رغـــم وجـــود زیـــر ســـاخت هـــای خـــوب در 
کـــه همیـــن  خدمـــات الکترونیـــک، هماهنگـــی هـــای مناســـبی در ایـــن خصـــوص وجـــود نداشـــته 
گفتـــه دکتـــر هاشـــمی، بـــدون  ـــه  ـــا آســـیب هایـــی از ایـــن مســـیر ببینیـــم. ب مســـئله باعـــث مـــی شـــود ت

در اختیـــار داشـــتن فنـــاوری اطالعـــات بـــه اهـــداف برنامـــه تحـــول ســـالمت دســـت نخواهیـــم یافـــت. 
کارگـــروه خدمـــات الکترونیـــک در حـــوزه  وزیـــر بهداشـــت در ادامـــه، ضمـــن اشـــاره بـــه تشـــکیل اولیـــن 
کارگـــروه بـــا حضـــور نماینـــدگان دســـتگاه هـــا، ســـازمان  کـــرد: اولیـــن جلســـه ایـــن  ســـالمت ، خاطرنشـــان 
کـــه نتایـــج تصمیمـــات آن در اواخـــر ســـال بـــرای مـــردم  هـــا و وزارتخانـــه هـــای مختلـــف تشـــکیل شـــد 
ـــژه  ـــه وی ـــتمزدها ب ـــا و دس ـــه ه ـــا، هزین ـــه ه ـــر بیم ـــق ت ـــرل دقی کنت ـــزود:  ـــود. وی اف ـــد ب ـــوس خواه ملم
گفتـــه وزیـــر  کارگـــروه اســـت. ه  کارکردهـــای ایـــن  در حـــوزه دارو و تجهیـــزات پزشـــکی از مهمتریـــن 
کننـــدگان خدمـــات ســـالمت و حـــذف رفـــت  کاســـتن از دغدغـــه هـــای دریافـــت  بهداشـــت، بـــه منظـــور 
و آمدهـــای غیـــر ضـــروری آنـــان تســـهیالت جدیـــدی تعریـــف خواهـــد شـــد.  دکتـــر هاشـــمی همچنیـــن 
گفـــت: در حـــال حاضـــر  کـــرد و  کیـــد  بـــر لـــزوم مبـــارزه بـــا فســـاد در حـــوزه هـــای دارو و تجهیـــزات تا
کافـــی نیســـت. وزیـــر بهداشـــت  گرفتـــه اســـت، امـــا  در ایـــن زمینه اقدامـــات  بســـیار خوبـــی صـــورت 
کارگـــروه خدمـــات الکترونیـــک در حـــوزه ســـالمت را  در ادامـــه، یکـــی از تصمیمـــات اولیـــن جلســـه 
کدینـــگ  ـــه منظـــور تعریـــف معمـــاری فنـــاوری اطالعـــات و تهیـــه فهرســـت و  کمیتـــه هایـــی ب ایجـــاد 
گزارشـــات خـــود را  کمیتـــه هـــا  گفـــت: ایـــن  کـــرد و  خدمـــات قابـــل ارایـــه در نظـــام ســـالمت عنـــوان 
کیـــد بـــر حـــذف دفترچـــه  کـــرد. دکتـــر هاشـــمی همچنیـــن، بـــا تا تـــا یـــک مـــاه آینـــده اعـــالم خواهنـــد 
کـــه در زمینـــه شـــکل و ســـاختار دفترچـــه هـــای بیمـــه  کاغـــذی بیمـــه، اظهـــار داشـــت: افـــرادی  هـــای 
ــزود:  ــرد.  وی افـ کـ ــد  ــی خواهنـ ــا را نهایـ ــد آنهـ ــکل جدیـ ــده شـ ــاه آینـ ــد مـ ــی چنـ ــتند، طـ ــره هسـ خبـ
تدویـــن و تصویـــب آییـــن نامـــه خدمـــات الکترونیـــک در حـــوزه ســـالمت، توســـط دبیرخانـــه شـــورای 
ـــاه و  ـــت رف ـــری در جه ـــای موث ـــدم ه ـــم ق ـــت و امیدواری ـــمندی اس کار ارزش ـــات  ـــاوری اطالع ـــی فن عال
گیـــرد  آســـایش مـــردم و همچنیـــن صرفـــه جویـــی و مراقبـــت از بیـــت المـــال توســـط ایـــن شـــورا صـــورت 

کارگاه آموزشی حفظ، نگهداری و  امحای اسناد دولتی در حوزه 
سلامت برگزار شد 

در  ســـالمت   حـــوزه  دولتـــی  اســـناد  امحـــای  و  نگهـــداری  حفـــظ،  آموزشـــی  روزه  یـــک  کارگاه 
گـــزارش اداره اســـناد دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی  دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز برگـــزار شـــد . بـــه 
و  هـــا  سیاســـت  از  یکـــی  آن  جوانـــب  تمـــام  در  اســـناد  از  حراســـت  و  نگهـــداری  و  تبریز، حفـــظ 
و  بـــا همیـــاری  پزشـــکی  آمـــوزش  و  درمـــان  بهداشـــت،  وزارت  کـــه  اســـت  خـــط مشـــی هایـــی 
همـــکاری معاونـــت سازمان اســـناد ملی بـــه عنـــوان شـــاخه ای از زیرمجموعـــه نهـــاد ریاســـت 
ــدم  ــر اقـ ــر طاهـ ــگاه، دکتـ ــت دانشـ ــام ریاسـ ــم مقـ ــور قائـ ــد. حضـ کنـ ــی  ــت مـ ــوری اداره و هدایـ جمهـ
کارگاه آموزشی،ایشـــان در بخشـــی از پیـــام خـــود ضمـــن  مقدمـــه ای بـــود بـــر شـــروع پربـــار ایـــن 
ــزاری  ــت: برگـ ــن ایام،گفـ ــلیت ایـ ــرم و تسـ ــاه محـ ــهادت مـ ــون و شـ ــاه خـ ــیدن مـ ــرا رسـ ــه فـ ــاره بـ اشـ
ایـــن  از اهمیـــت خـــاص و بســـزایی برخـــوردار اســـت و بایســـتی  کارگاههـــای آموزشـــی  چنیـــن 
 اســـناد از جنبـــه هـــای مختلـــف هـــم بـــرای نســـل حاضـــر و آینـــده بخوبـــی نگهـــداری شـــوند.

ملـــی  کتابخانـــه  و  اســـناد  ســـازمان  رئیـــس  هاشـــم  آل  سیدمحمدحســـین  جلســـه  ادامـــه  در 
کشـــور، ضمـــن ســـخنرانی مبســـوطی بـــا اعـــالم اینکـــه دانشـــگاه علـــوم  منطقـــه شـــمال غـــرب 
کشـــور  غـــرب  شـــمال  منطقـــه  اســـناد  رکیـــن  رکـــن  تریـــن  فعـــال  عنـــوان  بـــه  تبریـــز  پزشـــکی 
داشـــتند. ابـــراز  را  خـــود  تشـــکر  و  ســـپاس  شـــده  انجـــام  اقدامـــات  از  شـــود  مـــی   محســـوب 

دکتر احمـــدی معـــاون حـــوزه وزارتـــی و مدیـــر اســـناد وزارت بهداشـــت و درمـــان ضمـــن اشـــاره بـــه نقـــاط 
قـــوت و ضعـــف موجـــود در سیســـتم اســـنادی وزارت راهکارهایـــی در خصـــوص دســـتیابی به مدیریت 
دانش بیشتر از طریق توجه عمیق تر به اسناد از منظر نگاه گذشته و ثبت و ضبط اسناد پزشکی و 
کید نمود. گســـترده نمودن فعالیت های اســـنادی اشـــاره و تا  عنایت به بازاریابی اجتماعی در روند 

ــی  ــناد ملـ ــناد- اسـ ــاء اسـ ــده –امحـ ــن شـ ــف و تعییـ ــای تعریـ ــالت هـ ــوزش رسـ ــه آمـ کارگاه بـ ــن  در ایـ
کارشناســـان وزارت  و چالـــش هـــای پیـــش رو و همچنیـــن مدیریـــت مـــدارك پزشـــکی توســـط 
کارشناســـان ســـازمان اســـناد ملـــی پرداختـــه شـــد .  در آخـــر جلســـه ضمـــن اشـــاره بـــه  متبوعـــه و 
کســـب شـــده توســـط دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریزقـــرار شـــد ایـــن دســـتاوردها جهـــت  دســـتاوردهای 
گیـــرد. پرســـش و پاســـخ بـــه دغدغـــه هـــا  عملیاتـــی شـــدن در ســـایر اســـتانها در اختیـــار وزارت قـــرار 
کارگاه آموزشـــی یـــاد شـــده بـــود.  کارشناســـان بـــه عنـــوان آخریـــن بخـــش و حاشـــیه  اســـنادی 
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تشکیل جلسه ستاد توزیع داروی استان آذربایجان شرقی در 
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دارو، مدیــر  و  غــذا  معــاون  بــا حضــور  آذربایجــان شــرقی   اســتان  توزیــع داروی  ســتاد  جلســه 
کارشناســان داروی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز و مدیــران شــرکتهای دارویــی در ســالن  و 
گــزارش روابــط عمومــی معاونــت غــذا ودارو  کنفرانــس معاونــت  غــذا و دارو تشــکیل شــد. بــه 
دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز در ابتــدای جلســه دکتــر نجفــی معــاون غــذا و دارو دانشــگاه از 
همــکاری صمیمانــه شــرکتهای پخــش دارو در موفقیــت برنامــه تحــول نظــام ســالمت در اســتان 
ــوازم پزشــکی بیمارســتانها تقدیــر و تشــکر نمــود. ســپس در خصــوص  و تامیــن بــه موقــع دارو و ل
کمیــاب  هماهنگــی هــر چــه بیشــتر شــرکت هــای دارویــی در نحــوه توزیــع داروهــای خــاص و 

گردیــد و مقــرر شــد: بحــث و بررســی 
کمیــاب بصــورت هفتگــی توســط اداره نظــارت بــر دارو در ســایت معاونــت    1- لیســت داروهــای 

گیــرد و مدیــران شــرکتهای پخــش نیــز بــا مراجعــه بــه آن اقدامــات الزم بــرای تهیــه داروهــای مذکــور بعمــل آورنــد. قــرار 
 ۲- مقرر شد شرکتهای توزیع دارو با انجام اقدامات مناسب و سازماندهی نیروهای خود آمادگی الزم برای توزیع بموقع داروهای مورد نیاز در شرایط بحرانی را داشته باشند .

برگزاری همایش دو روزه معاونین غذا و 
دارو دانشگاه های علوم پزشکی کشور در 

تبریز 
گـــزارش روابـــط عمومـــی معاونـــت غـــذا و دارو دانشـــگاه  بـــه 
دارو  و  غـــذا  معاونیـــن  همایـــش  تبریـــز،  پزشـــکی  علـــوم 
روزهـــای  در  کشـــور  سراســـر  پزشـــکی  علـــوم  دانشـــگاه های 
پانزدهـــم وشـــانزدهم مهـــر مـــاه ســـال جـــاری بـــا حضـــور جنـــاب 
آقـــای دکتـــر دینارونـــد معـــاون محتـــرم وزیـــر و رئیـــس ســـازمان 
کل ســـازمان غـــذا و دارو و معاونیـــن غـــذا  غـــذا و دارو، مدیـــران 
کشـــور در آذربایجـــان  و دارو دانشـــگاه  هـــای علـــوم پزشـــکی 
شـــرقی شـــهر تبریـــز برگزارخواهـــد شـــد. دکتـــر نجفـــی معـــاون 
غـــذا و دارو دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تبریـــز طـــی مصاحبـــه ای 
ــوص  ــی در خصـ ــش را هم اندیشـ ــن همایـ ــزاری ایـ ــدف از برگـ هـ
و  غذایی،آرایشـــی  مـــواد  بـــر  نظـــارت  هـــای  برنامـــه  اجـــرای 
بهداشـــتی در ســـال ایمنـــی مـــواد غذایـــی، تجویـــز و مصـــرف 
مدیریـــت  حـــوزه  بـــا  مرتبـــط  هـــای  چالـــش  و  دارو  منطقـــی 
پزشـــکی  تجهیـــزات  و  لـــوازم  بـــه  مربـــوط  دارو،مباحـــث 
کنتـــرل غـــذا  بیمارســـتان هـــا، فعالیـــت هـــای آزمایشـــگاه هـــای 
معاونـــت  عملکـــرد  و  مشـــکالت  بررســـی  همچنیـــن  و  دارو  و 
ـــایر  ـــز از س ـــام ســـالمت نی ـــول نظ ـــه تح ـــذا و دارو در برنام ـــای غ ه
ـــرد  ک ـــوان  ـــش عن ـــن همای ـــده در ای ـــی ش ـــش بین ـــای پی ـــه ه برنام
.  شـــایان ذکـــر اســـت در ایـــن همایـــش مباحـــث مربوطـــه در 
گرفتـــه  کارگاه آموزشـــی مـــورد بحـــث و بررســـی قـــرار  طـــی چنـــد 
شـــد. ارائـــه خواهـــد  و  بنـــدی  پیشـــنهادات حاصلـــه جمـــع  و 

تقدیر وتشکر معاون غذا ودارو و مدیر نظارت بر دارو ومواد مخدر استان از 
مدیران داروخانه های سطح استان

ــر دارو  ــر نظــارت ب ــی مدی ــر آقاجان ــزارش روابــط عمومــی معاونــت غــذا ودارو، دکتــر نجفــی معــاون غــذا ودارو و دکت گ ــه  ب
ومــواد مخــدر اســتان ضمــن تبریــک فــرا رســیدن پنجــم شــهریور مــاه ، زاد روز دانشــمند بــزرگ زکریــای رازی و روز داروســاز 
کلیــه داروخانــه هــای  بــا ارســال پوســتر تهیــه شــده ای  بــه همیــن مناســبت از تالشــهای صادقانــه وعالمانــه مدیــران 
ع دوســتی آراســته شــده  کــه بــا دانــش وتخصــص وهنــر همــراه و بــه زیــور تقــوا حــس تعهــد ومســئولیت ،نــو ســطح اســتان 

اســت تقدیــر وتشــکر بعمــل آوردنــد.
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گفت: رئیس سازمان غذا ودارو 

مسئولان نباید از کنترل ونظارت غذا ودارو وملزومات پزشکی 
غافل باشند

گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز دکتــر دینارونــد در افتتاحیــه همایــش دو  بــه 
کــه بــه میزبانــی معاونــت غــذا وداروی دانشــگاه علــوم  کشــور  روزه معاونیــن غــذا وداروی سراســر 
پزشــکی  تبریــز در ســالن همایــش هتــل بیــن المللــی شــهریار تبریــز روز پانزدهــم  مهــر مــاه برگــزار 

گفــت:  شــد 
کنترل ونظارت غذا ودارو وملزومات پزشکی غافل باشند مسئوالن نباید از 

دکتــر دینارونــد معــاون وزیــر ورییــس ســازمان غــذا ودارو بــا تشــکر از دکتــر صومــی ودکتــر نجفــی در 
اثنــای ایــن همایــش بــا عــرض تســلیت بــه خاطــر جــان باختــگان حادثــه منــا  بخصــوص بــرای 

کــرد. حجــاج ایرانــی  ، چندیــن مطلــب را بــرای حضــار خاطــر نشــان 
کــه در تامیــن   مطلــب اول  در خصــوص نقــش معاونیــن غــذا ودارو در تحــول نظــام ســالمت بــوده 
ــه یــک واقعیــت  تبدیــل  کــه ایــن ب ــد   ــه دادن ــوازم پزشــکی معاونیــن عملکــرد مثبتــی ارائ دارو ول
ج از بیمارســتان فرســتاده نمــی  کــه بیمــاران بــرای دارو ولــوازم پزشــکی  بــه خــار شــده اســت 
شــوند ودر همــان بیمارســتان دارو وملزومــات پزشــکی بــرای بیمــار مهیــا مــی شــود ودر ضمــن در 

بیمارســتانها از اقــالم مرغــوب واســتاندارد اســتفاده مــی شــود.
ح تحــول ســالمت بــا اعــداد وارقــام  نشــان داده شــود ویکــی  کــه ارزیابــی طــر وی افــزود الزم اســت 
گذشــته مــی  ــا ســنوات  کمــی ومقایســه ب ح تحــول ســالمت شــاخص  از شــاخص هــای مهــم طــر

باشــد.
کنتــرل قیمــت هاســت ودر فراینــد خدمــت  ح تحــول ســالمت بحــث  مطلــب دوم  در ارتبــاط بــا طــر
کنتــرل قیمــت هــا وهزینــه  ح ســالمت بــه مــردم ارائــه مــی دهــد نبایــد  کــه ایــن طــر رســانی عظیمــی 
کــرد ه ودر  کالنــی  کنتــرل قیمتهــا مــی تــوان صرفــه جویــی هایــی  کنیــم وبــا ایــن  هــا را فرامــوش 

گــردد.. اختیــار معاونیــن غــذا ودارو قــرار داد تــا صــرف هزینــه هــای پرســنلی و... 
کنتــرل قیمتهــا اســت جلوگیــری از هزینــه هــای القایــی اســت  ودر  ــه در مــورد  ک مطــب دیگــری 
کاالهــای خارجــی را ترجیــح دهیــم  خصــوص داروهــا ولــوازم پزشــکی  بــه هیــچ عنــوان نبایــد 
گــر ایــن داروهــا ولــوازم پزشــکی آلترناتیــو داشــته باشــند.وهمچنین  حــوزه تجهیــزات  بخصــوص ا
عملکــرد  بــه  وابســته  ســالمت  تحــول  ح  طــر وموفقیــت  شــود  گرفتــه  جــدی  بایــد  پزشــکی  

وفعالیتهــای معاونتهــا مــی باشــد.
ــه هــای  ــا داروخان ــه اولویــت ب ک ــرا اعــالم شــده  ــه اخی ک ــه هــا اســت  مطلــب ســوم بحــث داروخان
بیمارســتانی اســت .در حالیکــه اصــال ایــن مطلــب درســت نیســت  وسیاســت وزارت بهداشــت 

کــه بخــش خصوصــی بــه نحــو احســن  توســعه داروخانــه هــای بیمارســتانی نیســت ودر جایــی 
کــه بخــش دولتــی را توســعه دهیــم  وتفاوتــی در داروخانــه  ارائــه خدمــت مــی دهنــد نیــازی نیســت 
هــای بیمارســتانی وداروخانــه هــای خصوصــی وجــود نــدارد ودارو بــه یــک  قیمــت در داروخانــه 

خصوصــی ودولتــی ارائــه مــی شــود .
کــه سیاستشــان تقویــت  کــه مــا از معاونــت هــای غــذا ودارو انتظــار داریــم  کــرد  وی خاطــر نشــان 

داروخانــه هــا ی بیمارســتانی نباشــد. .
مطلــب چهــارم  بحــث مبــارزه بــا قاچــاق وتقلــب اســت  وایــن پدیــده درکشــور مــا متاســفانه 
ع نهادینــه شــده تبدیــل شــده اســت معمــوال علــت آن نیــز وجــود تحریــم بــود  بــه یــک موضــو
کار ســالمت مــردم  کــه بــا ایــن  کــردن دارو روی آوردنــد  وکســانی بــا روشــهای غیــر قانونــی بــه وارد 
کاالهــای  قاچاقــی عمدتــا تقلبــی هســتند . در حــوزه  کردنــد واغلــب ایــن  کشــور را تهدیــد  واقتصــاد 
ــی در  ــد ول ــی افت ــاق م ــاد اتف ــورد زی ــن  م ــتی ای ــی بهداش ــایل آرایش ــکی و وس ــات پزش دارو وملزوم
خصــوص غــذا نــادر مــی باشــد ومــا بایــد بــرای حفــظ ســالمت مــردم ایــن محصــوالت را در ســطح 

کنتــرل نماییــم. عرضــه 
مطلــب دیگــر در خصــوص اجرایــی نمــودن برچســب نشــانگرهای ســالمت بــر روی  اقــالم تولیدی 

ح را در کل اســتانها ضــروری دانســت. مــواد غذایــی مــی باشــند وایشــان اجرایــی شــدن ایــن طــر
کننــد ومــا مســئوالن   کــه غــذای ســالم  دریافــت  دکتــر دینارونــد ادامــه داد ایــن حــق مــردم اســت 

کنتــرل ونظــارت غــذا ودارو وملزومــات پزشــکی غافــل باشــیم . نبایــد از 

برگزاری بیست وششمین جلسه کارگروه سلامت وامنیت غذایی استان 
کارگــروه ســالمت وامنیــت غذایــی اســتان در ســالن شــماره یــک اســتانداری  بــه  بیســت وششــمین جلســه 
ریاســت دکتــر شبســتری ،معــاون سیاســی وامنیتــی اســتاندار تشــکیل شــد . دکتــر شبســتری ضمــن تبریــک 
عیــد قربــان ، بازگشــایی مــدارس وتعلیــم وتربیــت وآغــاز هفتــه دفــاع مقــدس واینکــه مــا آرامــش امــروز را 
کردنــد. دکتــر صومــی  کاری ورشــادتهای جوانــان غیــور وغیرتمنــد هســتیم  نشســت را آغــاز  مدیــون فــدا
ــزاری  ــر و تشــکر از برگ ــاه وتقدی ــز ضمــن تبریــک مناســبات اول مهرم ــوم پزشــکی تبری ــس دانشــگاه عل رئی
کارگــروه ســالمت  کارگــروه ســالمت وامنیــت غذایــی اســتان بــه بررســی دســتور جلســه  منظــم جلســات 

وامنیــت غذایــی :
گیری مصوبات جلسه ۲5  -          پی 

-          بررسی ضرورت انجام مشاوره ژنتیکی وآزمایشات مرتبط پیش از ازدواج 
کرونا ویروس هنگام بازگشت حجاج  -          آمادگی برای پیشگیری ودرمان مبتالیان احتمالی  به 

کننده سالمت مردم در شهرستانهای استان  گزارش از مشکالت تهدید  -          ارائه خالصه 
ع تحت آبیاری با فاضالب شهری.  -          تجلیل از فرماندار ومدیر شبکه بهداشت ودرمان شهرستان بناب در امحاء مزار

گزارشــهای خــود را در خصــوص  کشــاورزی  خواســتار شــدند و ایــن ســازمانها وادارات  ــات جلســه ۲5 را از محیــط زیســت ، آبفــار ، آبفــا ، شــهرداری و جهــاد  ــه مصوب ــوط ب پرداختــه وگزارشــهای مرب
گــزارش دادنــد.  کارهــای انجــام شــده و همچنیــن چالشــها ، مشــکالت وموانــع موجــود را بــه رئیــس دانشــگاه  تمهیــدات و 

در ادامــه جلســه دکتــر ظهیــر نیــا  مشــاور اســتاندار ومدیــر عامــل بنیــاد خیریــه ژنتیــک ســالمت نســل فــردا  بــر ضــرورت مشــاوره ژنتیکــی وآزمایشــات مربوطــه قبــل از ازدواج  بخصــوص بــرای ازدواج هــای 
کارگــروه ارائــه گردد. کارگــروه تشــکیل وجهــت بررســی بیشــتر بــه جلســه  کیــد داشــته ومقــرر شــد کمیتــه تخصصــی بررســی ضــرورت مشــاوره ژنتیکــی وآزمایشــات مرتبــط تحــت نظــر دبیرخانــه  فامیلــی تا

کرونــا ویــروس هنــگام بازگشــت حجــاج  نــکات مهــم وهشــدارهای بجــا یــی بــرای ســازمانهای  در ادامــه ایــن نشســت دکتــر تقــی زادیــه معــاون درمــان دانشــگاه در خصــوص مبتالیــان احتمالــی بــه 
کــه بــا رعایــت نــکات بهداشــتی اولیــه مثــل شســتن مرتــب دســتها بــا آب وصابــون  واجتنــاب از تمــاس نزدیــک  کــز درمانــی داده وادامــه داد  مرتبــط بــا حجــاج ، فــرودگاه ، دانشــگاه علــوم پزشــکی ومرا
کار از طریــق  کردیــد تمهیــدات الزم بــرای ایــن  اعــم از )دســت دادن وروبوســی( مخصوصــا بــرای افــراد بــاالی 50 ســال وخانمهــای بــاردار ونــوزادان رعایــت نــکات بهداشــتی الزامــی میباشــد ومقــرر 

گیــرد. تهیــه وپخــش بروشــور ، پمفلــت ودادن نــکات بهداشــتی الزم از طریــق ادارات مرتبــط انجــام 
ع تحت آبیاری با فاضالب شهری اقدام نموده بودند با تقدیم لوحی تقدیر وتشکر بعمل آمد. که برای امحاء مزار در خاتمه از فرماندار ومدیر شبکه بهداشت ودرمان شهرستان بناب 
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برچسب اصالت و سلامت کالا برای اقلام آرایشی و بهداشتی 
کشــور مــا یکــی از رکــوردداران مصــرف لــوازم آرایشــی در جهــان نامیــده مــی شــود، بخــش عمــده ای از ایــن مــواد: قاچــاق، تقلبــی، جعلــی و غیراســتاندارد 
اخیــر  کنترل هــا در ســال های  اســت.  هرچنــد  یافتــه  رشــد  از %۲۲  بیــش  اخیــر  تنهــا در خاورمیانــه طــی ســه ســال  آرایشــی  فــروش محصــوالت  هســتند. 
بــرای جلوگیــری از تولیــد، واردات و فــروش محصــوالت تقلبــی آرایشــی، تشــدید شــده امــا همچنــان ایــن اقــالم در بــازار مشــاهده مــی شــود بنابرایــن خــود 
کنتــرل  کــه مــی توانــد در  کننــد.  یکــی از مهمتریــن روشــهایی  مــردم بایــد بیشــترین دقت نظــر را داشــته باشــند و از مصــرف اینگونــه محصــوالت اجتنــاب 
ــت  کنــد، نصــب برچســب اصال کمــک  ــه مــردم در ســطح عرضــه  ــی ب کاالهــای تقلبــی و جعل کشــور و جلوگیــری از عرضــه  کاالهــا در  ــه  کاهــش قاچــاق اینگون و 
ح  کاال هــای آرایشــی وبهداشــتی مــی باشــد.   طــر ح شناســنامه دار نمــودن  کاالهــای آرایشــی بهداشــتی و اســتفاده از ســامانۀ جامــع طــر و ســالمت بــر روی 
ــاوری  ــه فن ــای عرص ــدی ه ــری توانمن ــا بکارگی ــه ب ک ــد  ــی باش ــب م ــاق و تقل ــا قاچ ــارزه ب ــتای مب ــن در راس ــی نوی کاال اقدام ــالمت  ــت و س ــرل اصال کنت ــی و  بررس
کار خــود را بــا اقــالم دارویــی و مکمــل  ح زیــر نظــر ســازمان غــذا و دارو ابتــدا  گام موثــری در ارتقــاء ســالمت جامعــه بــردارد. ایــن طــر اطالعــات توانســته 
کاالهــای وارداتــی حــوزه ســالمت از جملــه مــواد و فــرآورده هــای آرایشــی ،بهداشــتی بــه لیســت  کلیــه  ح  هــا آغــاز نمــود و پــس از اجــرای موفقیــت آمیــز طــر
کــد  کــه بــا توجــه بــه اختصاصــی بــودن  کاال ایــن اســت  ح برچســب اصالــت و ســالمت  گردیدنــد.  یکــی از مزایــای مهــم طــر ح اضافــه  محصــوالت مشــمول طــر
ــی آرایشــی و بهداشــتی  ــروز مشــکالت ناشــی از اســتفاده محصــوالت واردات ــی آرایشــی و بهداشــتی ، در صــورت ب ــم از محصــوالت واردات ــرای هــر قل 16 رقمــی ب
کاالی مــورد نظــر در ســازمان غــذا و دارو میســر خواهــد بــود. در زیــر نمونــه  ع بدلیــل وجــود مســتندات و مــدارک مربــوط بــه  امــکان پیگیــری و رســیدگی موضــو
کــه صرفــا برچســب جدیــد معتبــر و قابــل اطمینــان مــی بلشــد. کنیــد.  کاالی قبلــی  و نمونــه جدیــد آن را مشــاهده مــی  ای از برچســب اصالــت و ســالمت 

معدوم سازی بیش از 7/5 تن مواد غذایی غیرمجاز در معاونت غذا و دارو تبریز 
اول  ماهــه  ســه  در   ، بهداشــتی  و  آرایشــی  غذایــی،  مــواد  بــر  نظــارت  اداره  مدیــر  نعمتــی،  دکتــر  از  نقــل  وبــه  تبریــز  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  ودارو  غــذا  معاونــت  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
گردیــد.  کارخانجــات تولیــدی دارای پروانــه بــه علــت عــدم رعایــت فرموالســیون معــدوم  ســال 94 بیــش از7/5 تــن مــواد غذایــی، آشــامیدنی، آرایشــی و بهداشــتی از واحدهــای غیــر مجــاز و 
 70 از  بیــش  جــاری  ســال  اول  ماهــه  ســه  در  متخلــف،  تولیــدی  واحدهــای  بــا  برخــورد  بــر  وعــالوه  شــدند  معرفــی  قانونــی  مراجــع  بــه  متخلــف  واحدهــای  افــزود:  گــزارش  ادامــه  در  در  وی 
کیــد بــر برخــورد جــدی  کاالهایشــان توقیــف و یــا بــه تعزیــرات حکومتــی معرفــی شــده انــد.  دکتــر نعمتــی ضمــن تا فروشــگاه لــوازم آرایشــی و بهداشــتی بــا اجنــاس بــدون برچســب اصالــت، 
دانســت.  ونظارتــی  کاری  اولویــت  در  کشــور  مرزهــای  بــه  نزدیکــی  علــت  بــه  اســتان  ســطح  در  را  عرضــه  ســطح  کنتــرل  و  نظــارت  بهداشــتی،  و  آرایشــی  مجــاز  غیــر  محصــوالت  فــروش  بــا 

سیاست های ایمنی غذای وزارت بهداشت از زبان دکتر دیناروند 
کــرد.  بــه  کلــی وزارت بهداشــت درخصــوص ایمنــی غــذا را تشــریح  دکتــر دینارونــد سیاســت هــای 
گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز دکتــر دینارونــد رییــس ســازمان غــذا ودارو 
کلــی مــا  گفــت : سیاســت  در نشســت معاونیــن غــذا ودارو تبریــز در خصــوص  اهمیــت ایمنــی غــذا 

و وزارت بهداشــت  در مــورد ایمنــی غــذا شــامل  :
-         مشارکت  مردمی است  یا خود مراقبتی مردم است 

-         توسعه امکانات  وتوانمندیهای دستگاههای نظارتی 
ــه فقــط ســالمت غــذا را از لحــاظ وجــود آالینــده هــا  بلکــه فرمولهــا ی  ــا بنوانیــم ن -         اینکــه م
ــی  ــد مطلوب ــردم درح ــذای م ــن را از غ ــکر وروغ ــک وش ــم نم ــد وبتوانی ــی باش ــد باالی ــد در ح ــا بای م
کاهــش دهیــم. رییــس ســازمان غــذا ودارو افــزود:  بــرای شناســایی مــواد غذایــی ســالم از ناســالم 

بــه نــکات زیــر بایــد توجــه وِیــژه داشــت:
کاالی مورد نظر باید دارای پروانه تولید تاریخ ومحل وزمان تولید  وانقضاء باشد           -

که در چه شرایطی نگهداری می شوند  -         به شرایط نگهداری مواد غذایی دقت شود 
کــه بــا برچســب هــای چــراغ راهنمــا بــرروی مــواد غذایــی  تعییــن  کنتــرل ســالمت تغذیــه ای            -
کنیــم چــه مقــدار  کــه مــا خریــد مــی  کــه ایــن نشــانگر نشــان مــی دهــد در ایــن مــواد غذایــی  مــی شــود 
شــکر وچــه مقــدار چربــی وچــه مقــدار نمــک اســتفاده شــده اســت  وافــراد مــی تواننــد بــا توجــه بــه 
گاهــی تمــام ایــن مــاده غذایــی را بــرای  ایــن نشــانگرها و بــا توجــه بــه وضعیــت جســمی خــود  بــا آ
کــه دارای افزایــش وزن هســتند ویــا دیابــت دارنــد ویــا بــه بیماریهــای  خــود تهیــه نماینــد وکســانی 

قلبــی و عروقــی مبتــال هســتند توجــه بــه ایــن نــکات ایمنــی غــذا برایشــان  ضــروری مــی باشــد .
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بیست وپنجمین جلسه کارگروه تخصصی سلامت وامنیت 
غذایی استان برگزار گردید.

کارگــروه ســالمت  گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز جلســه بیســت وپنــج  بــه 
کارگروه ســالمت  وامنیــت غذایــی اســتان بــه ریاســت معــاون سیاســی وامنیتــی اســتاندار واعضــای 

وامنیــت غذایــی اســتان در ســالن جلســات ســاختمان شــماره یــک اســتانداری بــا محوریــت 
- پیگیری مصوبات جلسه ۲4 

کمیتــه  خصــوص  در  اســتان  غذایــی  وامنیــت  ســالمت  کارگــروه  دبیرخانــه  گــزارش  ارائــه   -
اســتان"  غذایــی  امنیــت  وضعیــت  فنی"تعییــن 

،وظایــف(  )مخاطــرات ٰ دخانیــات  مصــرف   ، وایــدز  التــور  هــای  بیمــاری  پیرامــون  بحــث   -
برگزارگردیــد 

دکتــر شبســتری معــاون سیاســی وامنیتــی اســتانداری ضمــن آرزوی قبولــی طاعــات وعبــادات 
در آخریــن روزهــای مــاه مبــارک رمضــان بــرای همــه مدعویــن ادامــه دادبــه برکــت مــردم روزه 
دار وشــهید پــرور جمهــوری اســالمی ایــران وبعــد از ســالها مبــارزه بــا اســتکبار جهانــی حقانیــت 
کــه  کــرد  نظــام جمهــوری اســالمی در عرصــه بیــن المللــی اثبــات شــد وایشــان اظهــار امیــدواری 
ایــن همدلــی در داخــل نظــام جمهــوری اســالمی نیــز موجــب وحــدت وانســجام ملــی شــود. 
دکتــر صومــی رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی نیــز در ادامــه ایــن نشســت عملیاتــی شــدن تمامــی 
کارگــروه ســالمت وامنیــت غذایــی را از تمامــی ســازمانها وادارات مربوطــه خواســتار شــد  مصوبــات 
کــرد وامیــدوار شــد در  کــرده بودنــد تشــکر  کــه مصوبــات مربوطــه را عملیاتــی  واز ســازمانها واداراتــی 
گزارشــات  کارگــروه اجرایــی شــده وادارات وســازمانهای مربوطــه  جلســات آینــده تمامــی مصوبــات 
ح شــد بــا  کــه از ســوی ادارات دیگــر مطــر خــودرا ارائــه دهنــد وی همچنیــن بــه پیشــنهاداتی 
ــکاه  ــت دانش ــاون بهداش ــزی مع ــر تبری ــه داد. دکت ــکار ارائ ــازمانها راه ــایر ادارات وس ــکاری س هم
خصــوص  در  کلــی  وآمــاری  ومضــررات  دخانیــات  مصــرف  از  مدونــی  گــزارش  پزشــکی  علــوم 
ع مصــرف  اســتعمال دخانیــان در اســتان ارائــه داده وافــزود بــر اســاس آمــار ســال 88- 85 شــیو

کشــور مــا در آقایــان ۲1/3 ودر خانمهــا 1% بــوده اســت وهمچنیــن مصــرف قلیــان  دخانیــات در 
کشــور را در اســتعمال  کل رتبــه اول  درآقایــان 3/3 ودر خانمهــا ۲% بــوده اســت ومتاســفانه در 
دخانیــات داریــم وایــن مناســب اســتان مــا نیســت . وپیشــنهاداتی از جملــه ممنوعیــت اســتعمال 
کاهــش مصــرف دخانیــات  کــن عمومــی ،برنامــه هــای آموزشــی و... جهــت  دخانیــات در اما
ارائــه دادوایشــان در آخــر از تمامــی ســازمانهای مرتبــط مثــل اداره اســتاندارد ،نیــروی انتظامــی 
گــروه بهداشــت  کــرد. دکتــر محمــدزاده رئیــس  ٰ،آمــوزش وپــرورش وغیــره دعــوت بــه همــکاری 
گزارشــاتی را ارائــه داده  گرمــا  ــا توجــه بــه فصــل  ــا بیماریهــادر خصــوص بیمــاری التــور ب مبــارزه ب
گــزارش نشــده اســت  کنــون از ســال 78 تــا بــه امــروز مــوردی از التــور  واظهــار داشــت در اســتان مــا تا
ع بــا آب  وبــرای برقــراری ایــن امنیــت بایــد بــه بهداشــت آب اهمیــت زیــادی داده واز آبیــاری مــزار
کــرد فرمانــداران شهرســتانها در خصوص  کیــد  کتــر صومــی در خاتمــه تا کنیــم   فاضــالب جلوگیــری 

ــر زنــی آب آشــامیدنی در روســتاها نهایــت دقــت عمــل را بعمــل آورنــد.  کل

رییس دانشگاه علوم پزشکی 
تبریز گفت: اکثر محصولات 

کشاورزی ودامی استان جزو 
رتبه های برتر کشوری هستند. 

علــوم  دانشــگاه  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
دانشــگاه  رئیــس  صومــی  دکتــر  تبریــز  پزشــکی 
روزه  دو  همایــش  در  تبریــز  پزشــکی  علــوم 
تاریخــی  پیشــینه  خصــوص  در  غــذا  معاونیــن 
دانــش پزشــکی  در ایــن اســتان از ربــع رشــیدی 
محصــوالت  کثــر  ا  : داشــت  اظهــار  و  کــرده  یــاد 
کشــاورزی ودامــی اســتان جــزو رتبــه هــای برتــر 
کــه  کشــور هســتند. وی افــزود امســال ســالی بــود 
گرفــت مــا  ــام  ــا ســفره ن ــا ایمنــی غــذا از مزرعــه ت ب
کنیــم  توانســتیم در ایــن عرصــه فعاالنــه عمــل 
وســواد دارویــی وتغذیــه ای را ارتقــاء دهیــم در 
ایــن راســتا اقداماتــی بــا حمایــت اســتانداری از 
کارگــروه ســالمت وامنیــت  جملــه فعــال نمــودن 
نیــز  و  آن  مســتمر  جلســات  وتشــکیل  غذایــی 
انجــام  زندگــی  تغییــر ســبک  حرکــت در جهــت 
پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  رئیــس  اســت.  گرفتــه 
آمــوزش  دانشــگاهها  در  را  مراقبتــی  گفت:خــود 

گفــت: در عــرض دو  ــد . وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود  کنن ــد از ســالمتی خــود مراقبــت  ــد وخــود مــردم بتوانن ــاء یاب ــراد ارتق ــه ای ودارویــی اف کار ســواد تغذی ــا ایــن  ــا ب ــم ت وتوســعه داده ای
گام هــای مهمــی برداشــته ایم و در حــال حاضــر ســطح نیتــرات  کشــاورزی نیــز  کاهــش ســطح نیتــرات محصــوالت  کنیــم و در زمینــه  غ اســتان را نشــانه دار  گوشــت مــر مــاه توانســتیم تمــام تولیــدات 

اســت.  آمــده  پاییــن  ســیب زمینی  چــون  محصوالتــی 
کشــور بســیار نامطلــوب بــود و داروهــای مــورد نیــاز بیمــاران در برخــی مــوارد  کــه در ســال های اخیــر وضعیــت دارو در  کشــور حــل شــده و ایــن در حالــی بــود  کــرد: 95 درصــد مشــکل دارو در  کیــد  وی تا
کــه بــه تولیــد لــوازم و تجهیــزات پزشــکی مبــادرت دارنــد بــا ایــن اوصــاف انشــاهلل  گفــت: در 50 نقطــه از آذربایجانشــرقی  کیفیــت تجهیــزات پزشــکی  تامیــن نمی شــد.  دکتــر صومــی بــا اشــاره بــه اهمیــت 
کشــور در ایــن راســتا تبدیــل خواهــد شــد . وی افــزود: در خاتمــه بــا اشــاره بــه نقــش معاونیــن غــذا ودارو وبهداشــت ودرمــان دانشــگاه  در ســالهای آتــی اســتان آذربایجــان شــرقی بــه قطــب تولیــدی 
کــردن  نمــک وحــذف نمکــدان از ســفره هــای مــردم در ســطح اســتان بــه هدفهــای خوبــی دســت  کــم مصــرف  علــوم پزشــکی تبریــز  در جهــت  حفــظ  ســالمتی مــردم ، خاطرنشــان ســاخت: در خصــوص  
گرفتــن مــی باشــد. در  همایــش مذکــور مهنــدس محمــد زاده معــاون امــور اقتصــادی اســتانداری  کاهــش مصــرف شــکر ، قنــد و روغــن نیــز فعالیتهــای بســزایی درحــال انجــام  یافتــه ایــم ودر خصــوص 

کشــور باشــند . کــه همــه دســتیار معاونیــن غــذا ودارو در سراســر  گاهــی خواهنــد رســید  کننــده افــزود: در زمــان نچنــدان دور همــه افــراد بــه جایــی از آ از مدعویــن بــا اشــاره بــه اهمیــت آمــوزش مصــرف 
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اختتامیه سی امین همایش معاونین غذا ودارو در دانشگاه 
علوم پزشکی تبریز – 94/7/16

روز دوم همایش معاونین غذا ودارو شانزدهم مهرماه در هتل شهریار تبریز ادامه داشت.
کــه  ــوم پزشــکی تبریــز در جلســه معاونیــن غــذا وارو  گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه عل ــه  ب
بــا ســخنرانی هایــی همزمــان بــود از معاونــت هــای غــذا ودارو ارومیــه )در خصــوص مــوازی 
گلســتان ) در خصــوص اجــرای  کاری بــا دیگــر ســازمانها ،تخصیــص اعتبــارت ( از اســتان 
کل بازرســی ،ارزیابــی وپاســخگویی بــه شــکایات   آئیــن نامــه ســتاد توزیــع( ودکتــر جنــت مدیــر 
گــزارش عملکــرد معاونتهــا در مبــارزه بــا قاچــاق  ودکتــر شــهابی مجــد معــاون  در خصــوص 
تخصیــص  خصــوص  )در  وبودجــه  درآمــد  محتــرم  مدیــر  فــر  شــریعتی  ودکتــر  پشــتیبانی 
اعتبــارات بــا معاونــت هــا ونحــوه بودجــه ریــزی عملیاتــی (ومهنــدس الونــدی مدیــر برنامــه 
گــزارش برنامــه ششــم ( ســخنرانی هــای مفصلــی ارائــه دادنــد  هــای عملیاتــی )در خصــوص 
. در ایــن همایــش از معاونیــن غــذا ودارو اســتانهای زنجــان )بــرای اســقرار سیســتم جامــع 
مدیریــت تجهیــزات پزشــکی ســرمایه ای(، ایــران )تدویــن فرمــوالری ملزومــات پزشــکی در 

کاهــش هزینــه دارو  وتجهیــزات پزشــکی در  گلســتان )اجــرای آئیــن نامــه ســتاد توزیــع ( وشــیراز )مدیریــت  بیمارســتان (، ســاوه )بهبــود وضعیــت وافزایــش ســود دهــی داروخانــه بیمارســتان (، 
بیمارســتان ( بــه علــت تجربــه هــای موفقشــان در راســتای سیاســتها و ارائــه راهکارهــای مناســب توســط دکتــر دینارونــد رییــس ســازمان غــذا ودارو ،رییــس  دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز ومعــاون 
گردیــد  گردهمایــی معاونیــن غــذا ودارو جلســه پرســش وپاســخی بــا حضــور رئیــس ومدیــران ســازمان برقــرار  غــذا ودارو دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز بــا اهــداء لوحــی تقدیــر وتشــکر بعمــل آمــد . در ایــن 
ح شــده از  کــرده ورییــس ســازمان غــذا ودارو ومدیــران ســازمان بــه تمامــی ســواالت مطــر کلیــه معاونیــن مشــکالت اســتانهای مربــوط بــه خــود را بــه حضــور دکتــر دینارونــد اعــالم  کــه در ایــن جلســه 
کشــور توســط دکتــر نجفــی معــاون غــذا  ســوی معاونیــن پاســخ الزم را ارائــه دادنــد. همچنیــن در ایــن نشســت  قطعنامــه ســی امیــن همایــش معاونیــن غــذا ودارو دانشــگاههای علــوم پزشــکی سراســر 
ودارو دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز  بــا هــدف هــم اندیشــی معاونــت هــای غــذا ودارو دانشــگاههای سراســر کشــور بــرای تحقــق اهــداف وبرنامــه هــای کالن وعالــی در حــوزه معاونــت غــذا ودارو قرائــت 
گردیــده بــود حضورتمامــی معاونیــن وکلیــه مدعویــن حاضــر قرائــت شــد. در خاتمــه  کــه بــرای اجرایــی شــدن مصوبــات تدویــن  گردیــد .در ایــن قطعنامــه انتظــارات معاونیــن غــذا ودارو در ده بنــد 

گــردد. کشــور  قــرار شــد ســال آینــده ایــن جلســه هــم اندیشــی وگردهمایــی در اســتان همــدان برگــزار  همایــش معاونیــن غــذا ودارو دانشــگاههای علــوم پزشــکی سراســر 

کنید: لطفا خودتان رامعرفی 
 46 طوینــی  ســلیم زاده  احمــد  اینجانــب   
ــد روســتای طویــن متاهــل ودارای  ســاله متول
خدمــت  ســال   ۲۲ ســابقه  بــا  چهارفرزنــد 
بهــورز  ســیمامیرزایی  خانــم  باهمــکارم  کــه 

باشــیم. مــی  عزیــز  روســتائیان  درخدمــت 
خودرامعرفــی  کاری  محیــط  درچندجملــه 

کنیــد
ــه  کــه درآن ب  خانــه بهداشــت محیطــی اســت 
انجــام وظیفــه خدمــات ســالمت دربهداشــت 
کسیناســیون  محیــط , بهداشــت خانــواده، وا
فشــارخون،  ازجملــه   بیمــاران  ومراقبــت 
مــی  و.....پرداختــه  ســل  روانــی،  دیابــت،  

شــود.
ودلســردکننده  کننــده  دلگــرم  عوامــل 
چیســت؟ شــما  کاری  کاری  درمحیــط 
ع  کننـــده خدمـــت بـــه همنـــو عوامـــل دلگـــرم 
خـــود وخلـــق خدامـــارا دلگـــرم میکنـــد ولـــی 
هـــا  گرانـــی  کـــم ماهیانـــه درمقابـــل  حقـــوق 
کنـــد بازخداراشـــکرمی کنم  کمـــی مارادلســـردمی 
ــرده  کـ کمـــک  ــدا  ــه خلـــق خـ ــم بـ ــی توانـ ــه مـ کـ
بـــه  بخشـــم.  نجـــات  بیماریهـــا  از  را  وآنهـــا 
ــگام  ــتان درهنـ ــاد ازشهرسـ ــه زیـ ــطه فاصلـ واسـ
کـــی  جلســـات شهرســـتانی باتوجـــه بـــه راه خا
روســـتا بامشـــکل تـــردد و هزینـــه بیشـــتر مواجـــه 

هســـتیم.
خودرابیــان  شــغل  ومعایــب  محاســن 

؟ کنیــد
بــه واســطه نقــش اثرگذارومتولی ســالمت دولت 
ایــران  درروســتا درانجــام  اســالمی  جمهــوری 
ازمــا  مــردم  تاثیرپذیــری  بهداشــتی  معضــالت 
بیشــترمی باشــد وبرخودمــی بالیــم ومعیشــت 

گــذرد. وبیشــتروقتها  وروزی مــان ازایــن راه مــی 
درخدمــت  تعطیــالت  و  شــب  وچــه  روز  چــه  

ســالمت روســتائیان مــی باشــیم. 
گردوبــاره فرصــت انتخــاب داشــتید ایــن  ا

کردیــد؟ شــغل راانتخــاب مــی 
باعث  مردم  به  خدمت  بواسطه  بله.   
از  روزانه  معیشت  وهمچنین  افتخارمی باشد 

این راه می باشد
یــک نمونه ازخاطرات خــوب خودرادرطول 

کنید؟ خدمــت خــود به اختصاربیــان 
کــه باعــث نجــات  یکــی از خاطــرات شــیرین 
کمــک  ــه  ــل آن ب ــاردار درحم ــان یــک مادرب ج
بــه  ازبــرف  پوشــیده  روســتایی  راه  بازکــردن 
کــه شــکرخدامادربه ســالمت  باشــد  شــهرمی 
وضــع حمــل نمــود وفرزنــد ســالم بــه دنیــا آورد.
انتظاراتــی  چــه  مربوطــه  ازمســئولین   

ریــد؟ دا
نقطــه  دردورتریــن  مــا  روســتای  چــون 
کیلومتــری   84 بافاصلــه  شهرســتان 
روســتا  وهشــت  قــراردارد  میانــه  شهرســتان 
و  نفــر   1۲43 باجمعیــت  دارد  اقمــاری 
آغــاز  بــا  واخیــرا  ســرمی برند  بــه  قشــرجوان 
ح بــزرگ تحــول نظــام ســالمت وبــه لطــف  طــر
مســئولین شــبکه و مرکــز بهداشــت تعمیــرات 
کلــی در خانــه بهداشــت انجــام شــده اســت 
کــه  کــی روســتا  انتظارداریــم مســئولین راه خا
باعــث مشــکالت متعــددی در تــردد مــی شــود 

نماینــد.  آســفالت  را 
سخن آخر:

با وجود جمعیت زیاد و دوری راه از شهرستان ای 
ــد  ــداث می ش ــتا اح ــن روس ــی درای کاش درمانگاه

وخــودروی آمبوالنــس اختصــاص می یافــت.

مصاحبه با آقای احمد سلیم زاده بهورز روستای طوین از توابع شهرستان میانه
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معاون غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی تبریز خبر داد: 

آزمایش 16 هزار و 500 مورد نمونه مواد غذایی و مراکز تولید 
مواد غذایی در استان

گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز دکتــر نجفــی معــاون غــذا ودارو دانشــگاه 
وعملکــرد  کلــی  گــزارش  ودارو   غــذا  معاونیــن  روزه  دو  همایــش  در  تبریــز  پزشــکی  علــوم 
اذربایجــان  اســتان  وداروی  غــذا  معاونــت  هــای  وفعالیــت  همایــش  اجــرای  از  را  مبســوطی 
گفــت: 8 هــزار بازدیــد در مــدت یــک ســال اخیــر داشــته ایم و ایــن در  شــرقی ارائــه داد. وی 
کمبــود نیــرو مشــکالت زیــادی بــه وجــود  کمبــود بازرســان را داریــم و ایــن  کــه  حالــی اســت 
هــزار   16 آزمایــش  از  تبریــز  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  داروی  و  غــذا  معــاون  اســت.   آورده 
گفــت:  کــز تولیــد مــواد غذایــی در اســتان خبــر داد و  و 500 مــورد نمونــه مــواد غذایــی و مرا
کشــور ممتــاز اســت    ایــن تعــداد نمونه هــای آزمایــش در میــان دانشــگاه های علــوم پزشــکی 
نجفــی بــا اشــاره بــه تعــدد آزمایش هــای انجــام شــده یــادآور شــد: در حــال حاضــر بــر بــرون 
کیــد داریــم .  وی بــا اشــاره بــه مدیریــت  کیفــی تا ســپاری فعالیت هــای آزمایشــگاهی و ارتقــای 
ــرد دانشــگاهی در راس  گرفتــن ف ــرار  ــه ق ــا توجــه ب گفــت: ب دانشــگاهی در ســطح ارشــد اســتان 
کارکنــان  مدیریــت اســتان همراهــی خوبــی را در زمینه هــای بهداشــتی و غذایــی داریــم. وی 
گفــت: 1800  کــرده و  معاونــت غــذا وداروی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز را 134 نفــر اعــالم 

واحــد عرضــه وفــروش  مــواد آرایشــی وبهداشــتی در  اســتان اذربایجــان شــرقی وجــود دارد 
کــه باالتریــن آمــار را در بیــن تولیدکننــدگان دارنــد. وی افــزود داروخانــه هــای بیمارســتانی 
44  مــورد وداروخانــه هــای خصوصــی 5۲8 مــورد  وشــرکتهای پخــش دارو43 مــورد ثبــت 
کــرد. ایــن همایــش تشــکر  انــدرکاران  تمامــی همــکاران ودســت  از  نهایــت  اســت ودر  شــده 

راه اندازی تست های سریع و غربالگری با همکاری معاونت غذا 
و داروی تبریز

کل آزمایشــگاه هــای مرجــع  گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز مدیــر  بــه 
ــا همــکاری معاونــت  کنتــرل ســازمان غــذا و دارو از راه انــدازی تســت هــای ســریع و غربالگــری ب
غــذا و داروی تبریــز خبــر داد.  دکتــر حســین رســتگار صبــح امــروز در حاشــیه دومیــن روز از همایــش 
کــرد: تســت  کــه در تبریــز برگــزار شــد اظهــار  کشــور  معاونــان غــذا و داروی دانشــگاه هــای سراســر 
کــه مــی توانــد ضمــن تســریع در پاســخگویی بــه نمونــه  کــه  هــای ســریع از جملــه  ابزارهایــی اســت 
ــزود:  ــه اف ــود.  وی در ادام ــا ش ــون ه ــای آزم ــه ه ــدید هزین ــش ش کاه ــث  ع باع ــو ــاب رج ــای ارب ه
در ایــن راســتا آزمایشــگاه مرجــع بــا همــکاری آزمایشــگاه معاونــت غــذا و داروی تبریــز درحــال 
کل آزمایشــگاه هــای مرجــع  ح اســتقرار تســت هــای ســریع اســت.  مدیــر  بررســی و اجــرای طــر
کــرد: ایــن تســت هــا ابتــدا در آزمایشــگاه هــای مرجــع  و تبریــز  کنتــرل ســازمان غــذا و دارو تصریــح 
کشــور صــورت  و ســپس اســتقرار آن در ســایر آزمایشــگاه هــای معاونــت هــای غــذا و داروی سراســر 
ــژه در میادیــن  ــه وی ــرد: در صــورت اســتقرار ایــن آزمــون هــا ب ک ــد  کی ــر رســتگار تا ــرد .  دکت گی مــی 
گفــت: در ایــن میــان تعــداد معــدودی از  ورودی نمونــه هــا پاســخ داده خواهــد شــد. وی در پایــان 
کــه زمــان بــر اســت  کــه پاســخ انهــا مثبــت بــوده بــرای تاییــد بــا آزمــون هــای اصلــی  نمونــه هایــی 

انجــام خواهــد شــد .

کارگاه تجویز ومصرف دارو ولوازم پزشکی در بیمارستانهای 
دانشگاهی قطب شمال غرب کشور 

کارگاه یــک روزه تجویــز و مصــرف منطقــی دارو و  گــزارش روابــط عمومــی معاونــت غــذا ودارو  بــه 
کشــور در مورخــه  یازدهــم  شــهریور مــاه  لــوازم پزشــکی در بیمارســتان هــای قطــب شــمال غــرب 

گردیــد .  کنفرانــس حــوزه ریاســت دانشــگاه برگــزار  در ســالن 

کارگاه بــا میزبانــی معاونــت غــذا و دارو و بــا حضــور روســای دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی و  ایــن 
کشــور، شــیراز و روســای بیمارســتان هــای  معاونیــن غــذا و دارو و مدیــران دارویــی شــمال غــرب 

گویــی ریاســت محتــرم  دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز شــروع شــد. تبریــز و بــا خیــر مقــدم 
 در ایــن نشســت معــاون غــذا و دارو دانشــگاه علــوم پزشــکی شــیراز از فعالیتهــای انجــام شــده در 
شــیراز در خصــوص تجویــز و مصــرف منطقــی دارو و لــوازم پزشــکی در بیمارســتان هــا و تجربیــات 
گــران قیمــت و نقــش روســای دانشــگاه هــا، بیمارســتان هــا  کاهــش هزینــه داروهــای  دانشــگاه در 
کوپــه بیمارســتانی  و روشــهای اجرایــی بهبــود  و معاونــت هــا  در ایــن مقولــه و فرآینــد تدویــن فارما
الگــوی مصــرف دارو بحــث نمــود. در ادامــه ایــن نشســت حاضریــن در جلســه بــا شــرکت در بحــث 
ح پیشــتهادات ســازنده ای ارائــه  هــای اجرایــی آن نســبت بــه ســاده تــر و اســتانی شــدن ایــن طــر

کردنــد وآمادگــی خــود را جهــت راه انــدازی بخــش مراقبــت هــای دارویــی در واجرائــی شــدن ایــن 
کردنــد. رونــد در بیمارســتانهای اســتان خــود اعــالم 
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نام موزه: موزه علوم پزشکی تبریز 
سازمان مؤسس: دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی تبریز 

نام استان: آذربایجانشرقی - تبریز 
– دانشــکده داروســازی  تبریــز  – محوطــه دانشــگاه  – خ دانشــگاه  فلکــه دانشــگاه  نشــانی: 

زیرزمیــن  تبریــز- طبقــه 
 http://museum.tbzmed.ac.ir :کد: 041 نمابر: 33371972 وبگاه تلفن : 33371972 

نام مدیر: دکتر حجت زرینزاد 
نوع وابستگی : سازمان دولتی 

روزهای بازدید در هفته: همه ایام هفته بجز تعطیالت رسمی 
کننــدگان در هــر فصــل : بهــار روزانــه  20 نفــر، تابســتان روزانــه  20 نفــر، پاییــز  متوســط بازدیــد 
گرفتــه  روزانــه 40 نفــر ،زمســتان روزانــه 30 نفــر) بــا توجــه بــه اینکــه مــوزه در داخــل دانشــگاه قــرار 

کنندههــا زیادتــر میشــوند.  اســت در شــروع فعالیــت دانشــگاهها اصــواًل بازدیــد 
اســاتید   ، دانشــگاه  دانشــجویان  از  بازدیدکننــدگان  بیشــتر  کل:  از  بازدیدکننــدگان  درصــد 

باشــند. مــی  عالقمنــدان  و  دانشــگاه  پیشکســوت 
 ساعات بازدید: 8 الی 14     بهای بلیط: رایگان 

زمینــه تخصصــی مــوزه : ســیر تحــوالت  پزشــکی ایــران بــا توجــه ویــژه بــه  اســتان  آذربایجــان 
شــرقی اشــیاء و دســتگاههای تاریخــی علــوم پزشــکی مــورد اســتفاده در دانشــگاه علــوم پزشــکی 
تبریــز- اســناد و مــدارک و تاریخچــه واحدهــای مختلــف دانشــگاه- عکســها و فیلمهــای مرتبــط 

بــا  حضــوری  مصاحبــه  دانشــگاه-  تاریخچــه  بــا 
پیشکســوتان دانشــگاه و ..... 

تعــدادی از شــاخصترین محتویــات در حــال ارایــه 
را ذکــر  بــه آن  بیننــدگان  و علــت اهمیــت و توجــه 
ع ســالیق بازدیدکننــدگان هــر  کنیــد. بــا توجــه بــه تنــو
کــدام از بازدیدکننــدگان  قســمت از مــوزه بــرای هــر 

غ التحصــالن دانشــگاه- اشــیاء و دســتگاههای  قابــل توجــه مینمایــد. ماننــد عکــس اولیــن فار
ــور  ــس حض ــگاه- عک ــی دانش ــاختمانهای قدیم ــس س ــگاه- عک ــتفاده در دانش ــورد اس ــی م قدیم

کمک رســانی بــه مجروحیــن و .....  کادر پزشــکی درخــط مقــدم و 
گرفته؟  آیا برای نمایش آثار و فعالیتهای موزه به صورت مجازی اقدامی صورت 

ــز مقدمــات امــر فراهــم شــده  ــوم پزشــکی تبری ــدازی اخیــر ســایت مــوزه دانشــگاه عل ــا راه ان ــه – ب بل
ــت.  اس

 بصــورت خــاص خیــر امــا بــه صــورت مســتقیم با ســازمان میــراث فرهنگی اســتان آذربایجانشــرقی 
ارتبــاط وجود دارد. 

کــه هــم شــامل  یــک ســاختمان بــه مســاحت زیــر بنــای 250 مترمربــع در اختیــار مــوزه قــرار دارد 
فضــای نمایــش و هــم فضــای اداری هســت. 

کیفــی فضــا: ســاختمان مــورد نظــر قدیمــی مــی باشــد و حــدود 45 ســال عمــر دارد  مشــخصات 
ــز مــی باشــد.  ــی تبری ــوم پزشــکی خدمــات بهداشــتی درمان ــار دانشــگاه عل و مالکیــت آن در اختی

دریچه ای به تاریخ   |    معرفی موزه دانشگاه علوم پزشکی تبریز

دانشجویان اولین و دومین دوره پزشکی در ساختمان قبلی دانشگاه)جنب ارگ علیشاه(

محل اولیه تاسیس دانشگاه 
آذربایجان)آذربایجان 
اونیورسیتی( در سال 13۲5 
خیابان خاقانی میدان دانشسرا

میکروتوم فضای داخلی موزه دانشگاه

دکتر حجت زرین زاد
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امکانــات و وســایل حفاظــت و ایمنــی آن بــه صــورت نســبی انجــام شــده اســت همچنیــن بــه 
اینترنــت و فیبــر نــوری مجهــز مــی باشــد. 

آیا موزه دارای امكان بازسازی و مرمت آثار میباشد؟ 
ــه  ــی منطق ــناد مل ــازمان اس ــتان و س ــی اس ــراث فرهنگ ــازمان می ــاعدتهای س ــق مس ــی - از طری بل

ــی در ایــن زمینــه انجــام شــده اســت. کشــور اقدامات شــمالغرب 
در ساخت فضای فیزیكی موزه از نمادها و المانهای خاص استفاده شده است؟ خیر  

کاری آتــی خــود را توضیــح دهیــد. توســعه فضــای فیزیکــی – برنامهریــزی  برنامه هــای توســعه 
بــرای تصویــب چــارت تشــیکالتی- جمــع آوری وســایل تاریخــی خصوصــا بــا توجــه ویــژه بــه تاریــخ 
پزشــکی- جمعــآوری نســخ خطــی پزشــکی موجــود در مکانهــای مختلــف- توســعه در جهــت 

کیفــی در زمینــه تقویــت بخــش تاریــخ شــفاهی......  تحقــق بخشــی اهــداف 
کاری الزم، تبحــرالزم در انجــام امــورات  نقــاط ضعــف و قــوت نیــروی انســانی موجــود: تعهــد 

محولــه
کادر را میتوان از نقاط ضعف شمرد.  کمبود  مسئولیت پذیری: به عنوان نقاط قوت - 

نحوه اداره : هیئت امنایی
برنامه موزه و نقاط قوت و ضعف ، فرصتها و تهدیدها: 

کــم واحدهــای مختلــف دانشــگاه در جمــع آوری و حفاظــت  نقــاط ضعــف و تهدیدهــا:  همــکاری 
از پیشــینه دانشــگاه 

نقــاط قــوت و فرصتهــا : حمایتهــای مســتقیم و غیــر مســتقیم اولیــاء امــر دانشــگاه – حمایتهــای 
عمــوم  نظریــات  از  بهرهگیــری   – اســتانی  و  کشــوری  فرهنگــی  میــراث  ســازمان  معنــوی 

دانشــگاه  پیشکســوتان 
گسترش فعالیت خود مؤثر میدانید؟ چه اقداماتی را برای 

 1- افــزودن بــه فضــای فیزیکــی مــوزه 2- همکاریهــای بیشــتر ســازمانهای ذیربــط در جمــع آوری 
کــردن دامنــه  گســترده  و اهــداء یــا امانــت دهــی اســناد و اشــیاء بــا ارزش تاریخــی بــه ایــن مــوزه 3- 

توجــه مــردم بــه مــوزه از طــرق مختلــف 
چه روش هایی برای تعامل با مؤسسات آموزشی و پژوهشی معرفی میكنید.

کشــوری، روی آوردن  کالن   1- پیونــد دادن تئــوری و واقعیــت بــا هــم بــا توجــه بــه برنامه ریــزی 
گونــه مؤسســات  بــه ارتبــاط بیشــتر بــا ایــن 

http://museum.tbzmed.ac.ir  آیا موزه دارای وبگاه اطالعرسانی است؟ بله – به آدرس
شــیوه های اطالع رســانی بــه عمــوم را نــام ببریــد؟ آیــا مؤثــر بــوده اســت؟ از طریــق ارســال 
گهیهــای تبلیغــی در ســطح اســتانی 3- مکاتبــات  ج آ بروشــور بــه مجامــع ذیربــط – از طریــق در
مــوزه 5-  از  بازدیــد  نمــودن  رایــگان  بــا دیگــر واحدهــا و مؤسســات دولتــی و غیــر دولتــی 4- 

کــز دانشــگاهی مجــاور .... تــا حــدودی بلــه مؤثــر بــوده اســت.  اطالع رســانی بــه مرا
کارگاههــای آموزشــی، ســخنرانی های علمــی،  فعالیتهــای خــود در زمینــه برگــزاری نمایشــگاهها، 
گذشــته را نــام ببریــد. در ایــن خصــوص  گالری هــا و ارائــه خدمــات تخصصــی در ســه ســال  توســعه 
کــز علمــی همجــوار ارائــه مقالــه در ارتبــاط بــا مــوزه و شــرکت در  بــا ایجــاد ارتبــاط بــه دیگــر مرا

ســمینار مربــوط بــه موزهــداری تــا حــدودی قــدم اولیــه برداشــته شــده اســت. 
آیا موزه دانشگاه دارای تشویقات ملی و استانی شده است ؟

بلــی در ســال 1391 بــه عنــوان یکــی از موزه هــای برتــر اســتان انتخــاب شــده و رســما طــی مراســمی 
کشــوری در حضــور اســتانندار  خــاص موفــق بــه اخــذ جایــزه از ریاســت ســازمان میــراث فرهنگــی 

محتــرم اســتان و ریاســت اســتانی میــراث فرهنگــی   شــد .
چه پیشنهاداتی در جهت ارتقاء موزه ها دارید؟

کــردن  کــردن بیشــتر مــردم بــه موزه هــا 2- وارد   1- اطالع رســانی و تبلیــغ الزم در جهــت عالقمنــد 
بحــث فوایــد مــوزه در جهــت ارتقــاء فکــری و فرهنگــی جامعــه 3- وجــه بیشــتر بــه مبحــث 
داده – ســتانده در فعالیــت موزههــا 4- وارد نمــودن مــوزه و مــوزه داری بــه بخــش تخصصــی 
گرفتــن از موزه هــای موفــق در ایــن زمینــه چــه در  کار الزم بــا الگــو  جامعــه 5- انتخــاب ســاز و 

ســطح منطقــه و چــه در ســطح جهانــی

سانریفیوژ دستی دوشاخه

PHکیت پرتابل اندازه گیری
کیتهای مورد   از قدیمی ترین 
استفاده در دانشگاه تبریز

گالس در علم ستاره شناسی
مینیاتور قرن هفتم

تابلو و درب ورودی 
دانشگاه تبریز در 
ساختمان قبلی
)جنب ارگ علیشاه(
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دکتر سید کاظم مدائن  /  استاد و مدیر گروه ارولوژی 
کــه از اســاس دیــن  کــه در لبــاس میــش ظاهــر مــی شــوند. دیــن اســالم  گــرگ هایــی  چــه بســا 
رحمت و مودت اســت و پیامبر عظیم الشــان اســالم که با رســالت ) رحمه للعالمین ( مبعوث 
کــه در آخــر الزمــان بــا اســتفاده از نــام اســالم گروههایــی  شــده اســت، جــای بســی تاســف اســت 
کارشــان فتنــه و فســاد و  کــج فهمــی و منــش آنهــا ددخویــی و  کــه افکارشــان  کننــد  ظهــور مــی 
آدم کشــی اســت. در واقــع ایــن گروههــای تکفیــری گــرگ هایــی هســتند کــه توســط دشــمنان 
اســالم یعنــی آمریــکا و اســراییل ســاخته شــده و در لبــاس میــش بــه جــان مســلمانان افتــاده 
کــه ماهیــت اصلــی آنهــا را بــه دنیــا  اســت. و ایــن وظیفــه مــا مســلمانان و روشــنفکران اســت 
معرفــی کنیــم تــا حداقــل ایــن ددمنشــان بــه ظاهــر مســلمان خــود را بــه جــای اســالم جــا نزننــد. 

دکتر پروین باستانی /  متخصص زنان و زایمان و رییس مرکز آموزشی و 
درمانی الزهرا تبریز

گــرو ههــای تکفیــری فرزنــدان شــوم و نامشــروع پیونــد شــیطانی صهیونیــزم و وهابیت اســت. 
کشــیدن جهــان اســالم توســط جهــان  کــه بــرای بــه انحــراف  تکفیــر جریــان انحرافــی اســت 
کــه غــذای خــود را از ارتجــاع  غــرب ســازماندهی شــده اســت. تکفیــر نهــال مســمومی اســت 

عــرب و نــور خــود را از ســتاره صهیونیســم می گیــرد.

دکتر فریبا میرزایی /  عضو هیات علمی دانشکده پزشکی
ــا تفکــرات ســلفی  گروهــی مســلح ب ــه اصطــالح اســالمی عــراق و شــام ،  ــت ب ــا دول داعــش ی
کمکهــای  گشــت و بــا  افراطــی و تروریســتی بــا دســتان پلیــد دول غــرب و آمریــکا متولــد 
گرفــت. در حــال حاضــر بیــش از 1۲هــزار افراطــی غربــی  تســلیحاتی شــیوخ عــرب جــان 
ــد  ــروه بودن گ ــن  ــق ای ــه خال ک ــان  ــاهدیم همان ــک ش ــد. این ــروه درآمدن گ ــن  ــت ای ــه عضوی ب
گســترش تروریســت در  بیــش از همــگان نگــران بازگشــت ایــن افراطیــون بــه موطــن خــود و 
گواهــی بــر شــروع یــک بحــران  غــرب هســتند. شــاید هجــوم ســیل عظیــم پنــاه جویــان خــود 
کننــده حــوادث غــم بــار روز  گــروه تداعــی  در غــرب باشــد. مــرور اعمــال وحشــیانه ایــن 
عاشوراســت. تاریــخ تکــرار میشــود و بــاز دســت پلیــد یزیدیــان بــه خــون حســینیان آغشــته 
گــوش جهانیــان برســانیم و نقــاب  میشــود. پــس بیاییــم حســین وار فریــاد اســالم نــاب را بــه 

ــان دروغیــن برداریــم. گرای ــه اســالم  کری از چهــره 

دکتر احمد علی خلیلی  / فوق تخصص جراحی قلب و عروق
کــه )تفرقــه  بــه نظــر بنــده پدیــده داعــش محصــول نامشــروع تــز اســتعماری انگلیــس اســت 
کــن .( البتــه روشــنگری علمــای اســالم اعــم از شــیعه و ســنی وظیفــه ای  بیانــداز و حکومــت 
کــه  کــه مــی توانــد فریــب خــوردگان را از ایــن منجــالب نجــات دهــد. منجالبــی  خطیــر اســت 
گمــراه از نظــر تاریخــی  گیــرد . البتــه ایــن فرقــه  دنیــا و آخــرت را از جوانــان جامعــه اســالمی مــی 
نیــز مستمســک هایــی دارنــد و برداشــت اینهــا از اســالم همــان فهــم کــم عمــق و ســطحی مثل 
ج اســت ولــذا دوســت و دشــمن را و مرزبنــدی هــای اعتقــادی صحیــح را نمــی دانســتند  خــوار
و بــه علــت فهــم ناصحیــح از توحیــد و شــرک عمــال همــگام بــا رژیــم هــای اســتکباری و رژیــم 

صهیونیســتی هســتند و اعمــال اینهــا اهــداف دشــمنان اســالم را جامــه عمــل مــی پوشــاند

حجه االسالم خیری  /   مسئول نهاد نمایندگی در دانشگاه علوم پزشکی 
تبریز  و عضو هیات علمی دانشگاه

گروه سلفی  تکفیری در ظاهر خود را تابع سلف صالح )گذشتگان صالح ( می دانند به اینها 
گر آیه ای فرمود : یداهلل فوق  ظاهریه نیز می گویند یعنی ظاهر آیات و روایات را اخذ می کنند ا

ایدیهم اینها ید را به دست ظاهری معنا می کنند و حال اینکه در مواردی نمی شود ظاهر را 
اخذ کرد و باید با توجه به مبانی دینی آنها را تاویل کرد فرقه سلفی _ تکفیری امروزی مروج 

اسالم آمریکایی است و بر خالف منابع دین از منابع غربی تغذیه می شود.

دکتر محمد رضا سیاهی  / استاد داروسازی و رییس دانشکده داروسازی 
کتــاب آری اینچنیــن بــود بــرادر بــا عنــوان زیــر مــی  گــر شــریعتی زنــده بــود شــاید فصلــی بــر  ا
کفر والحاد پیام اصلی انبیا را که چنگ زدن به ریسمان الهی و  افزود:اتحاد جهل وتعصب با 
دوری از تفرقــه وحرمــت نفــس انســانی وپیــام رحمت ودعوت از پیروان ســایر ادیــان به وحدت 
بود با بدترین شــکل شــقاوت را با کشتارمســلمانهای بیگناه به نام دین به نمایش گذاشــتند. 
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ــم  ــدد ومتابولیس ــص غ ــوق تخص ــیوا / ف ــیامک ش ــر س دکت
کــودکان و رئیــس  مرکــز آموزشــی و درمانــی کــودکان  

گــروه داعــش از افــرادی تشــکیل شــده کــه از طرفــی به دلیل نداشــتن عقل و شــعور 
ســالم قــادر بــه درک صحیــح دیــن و مســائل دینــی نیســتند و از طــرف دیگر بــه دلیل 
داشــتن شــخصیت ضــد اجتماعــی تمایل شــدید بــه قتــل ، غــارت و ویرانگــری دارند 
. کشــتار زنــان ، کــودکان و افــراد بــی گنــاه و غیــر نظامــی آن هــم بــه طــرز کامــا" 
فجیــع و ضــد بشــری را تنهــا کســانی مــی تواننــد انجــام دهنــد کــه از خــدا و دیــن و 
اســام کامــا" بــی خبرهســتند . از نــام اســام اســتفاده می کنند تــا عــوام را بفریبند 
و روی اعمــال ضــد اســامی خــود ســر پــوش بگذارنــد . روی دیگــر ســکه این اســت 
کــه دســتهای پشــت پــرده ای کــه داعــش را تشــکیل داده و حمایت می کننــد برآنند 
تــا چهــره ای کامــا" متفــاوت از اســام را بــه دنیا معرفــی نمایــد و از این گــروه عما" 

بــر ضــد دیــن اســام و اتحــاد مســلمانان  اســتفاده نمایند.

دکتر ناصر صفایی / فوق تخصص جراحی قلب  و رئیس مرکز 
آموزشی  و درمانی شهید مدنی

بــدون شــك خــدا بــه هیــچ کــس  نیــازی نــدارد و هــدف او از آفرینــش احســان  
و عنایــت بــه مخلوقــات  اســت:

من نکردم خلق تا سودی کنم               بلکه تا بر بندگان جودی کنم 
کمــك بــه همنــوع، ظلــم ســتیزی و مبــارزه بــا  در تمامــی ادیــان بشــریت انفــاق، 
ــر رحمــت  ــا مب ــه همیــن دلیــل پی ــوده اســت ب ــران دینــی ب کیــد رهب تجــاوز مــورد تا
ــالت  ــی رس ــی در ط ــام اله ــن پی ــده ای کنن ــل  ــوان تکمی ــه عن ــد ص ب ــرت محم حض
ــمنان  ــی از دش ــردم  حت ــی از م ــه خون ک ــرد  ک ــی  ــالش م ــا ت ــه ه ــام صحن ــود در تم خ
کــه ایشــان از هرگونــه  کــه نمونــه بــارز آن صلــح در حدیبیــه بــود   ریختــه نشــود 
کــه بنــا م خــدا و بنــام  رســول خــدا  کســانی  کــرد. بنابرایــن  گیــری  ــو  خونریــزی جل
کــه اســالم  خــون امــت را مــی ریزنــد، جاهــالن هواپرســت مســلمان نمایــی  هســتند 
ــر اســالم  ــرای رســیدن بــه اهــداف تروریســتی و بدعــت نهــادن ب را دســت آویــزی ب
کــه مــا مســلما نــان چهــره شــیطان  نــاب محمــدی  قــرار داده انــد. شــرم آور اســت 
کــه  ــا جایــی  در نقــاب دیــن و اســالم را نشناســیم و در نابــودی آن تعلــل نماییــم ت
کیشــانمان ذلــت بــار و آواره بــه مســیحیان و قــدرت هــای غربــی  اجــازه دهیــم  هــم 
گا هــی راه اســالم نــاب را درپیــش  پنــاه ببرنــد. امیــدوارم مــا مســلمانان  بــا بیــداری و آ
کوششــی دریــغ نورزیــم.  گرفتــه و بــرای رســاندن پیــام آن بــه عالــم بشــریت از هیــچ 

دکتر جلیل واعظ  / متخصص خون و انکولوژی
گروههــای تکفیــری شــاخه جهــادی مســلح تنــدرو ســلفی مســلک هــای وهابــی 
مــی  ســعود  آل  وهابیــت  پرداختــه  و  ســاخته  ســلفی  گروه هــای  ایــن  هســتند. 
گروههــای  می باشــند.  داعــش  گــروه  فعــال  هســته  تکفیــر  گروههــای  باشــند. 
گروههــای  کننــد.  تکفیــری بــا عمــل خــود بــا خــدا و رســول خــدا محاربــه مــی 
کــه در ســرزمین وحــی بنــام خــادم  تکفیــری از طریــق حکومتــی تغذیــه مــی شــوند 
گــروه دیگــر در طــرح النــه زنبــور در  گــروه و چندیــن  الحرمیــن حکومــت دارد. ایــن 
کــه بــه  کارمنــد اخراجــی ســازمان ســیا آمریــکا  منطقــه فعالنــد. ادوارت اســنودن 
گویــد : اســرائیل،  گــروه داعــش چنیــن مــی  دولــت روســیه پناهنــده شــده در مــورد 
آمریــکا و انگلیــس در ســازمان اطالعــات انگلیــس بــرای حفاظــت اســرائیل طرحــی 
گــروه تروریســتی داعــش مــی باشــد.  کــه همانــا  ریختــه انــد بــه نــام طــرح النــه زنبــور 
هزینــه هــای مالــی از طــرف دولــت ســعودی، اســلحه از طــرف دولــت آمریــکا و 
اســت.  شــده  پذیرفتــه  اســرائیل  دولــت  طــرف  از  تروریســتی  و  نظامــی  آمــوزش 

دکتــر محمــد میرزایــی / جــراح و متخصــص چشــم و رییــس 
مرکــز آموزشــی و درمانــی نیکــوکاری

داعــش  القاعــده، طالبــان،  از  بــه شــکل های مختلــف  کــه  تکفیــری  گروههــای 
کــج فهمــی عمــدی یــا ســهوی  و... یکــی پــس از دیگــری زاده می شــوند حاصــل 
از  عــده ای  توســط  محمــدی  نــاب  اســالم  از  ارتجاعــی  و  خشــک  برداشــت  و 
کــه ریشــه تاریخــی در خــوارج  یــا دشــمن ســاخته اســت  علمــای خــود فروختــه 
از  انحرافــی  تفکــر  و  عقیــده  نــوع  ایــن  و  دارد  اســالم  صــدر  نهــروان  شــیوخ  و 
اســت. زوال  بــه  رو  انشــااهلل  و  محکــوم  محمــدی  پویــای  اســالم  دیــدگاه 
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خالصه عملكرد :	 
گــزارش و پیگیــری عــودت لــوازم مصرفــی پزشــکی 	  بررســی، 

انبــار، شــامل  کیفیــت موجــود در  بــی  یــا  و  گذشــته  تاریــخ 
قلــب،  جراحــی  ابــزار  ســتهای  جراحــی،  هــای  دســتکش 
کیســه ادرار، انــواع چســب  چســت باتــل، نــخ هــای جراحــی، 
و  ریــال  میلیــارد   15 حــدود  در  مبلغــی  بــه  و...  پانســمان 

احیــای ایــن مبلــغ بــه نفــع دانشــگاه علــوم پزشــکی
یــا تعویــض برخــی از 	  گــزارش و پیگیــری عــودت  بررســی، 

کســیژن  تجهیــزات پزشــکی مشــکوک شــامل دســتگاه هــای ا
بــه مبلغــی  ســاز، رادیولــوژی، چــراغ هــای ســیالتیک و... 
در حــدود 75 میلیــارد ریــال و احیــای ایــن مبلــغ بــه نفــع 

دانشــگاه علــوم پزشــکی
کلیــه 	  کمیتــه هــای تجهیــزات پزشــکی  پیگیــری تشــکیل 

کارشناســی خریــد تجهیــزات پزشــکی کــز جهــت بررســی  مرا
تجهیــزات 	  خریــد  جدیــد  فرمــت  ابــالغ  و  تنظیــم  طراحــی، 

پزشــکی بــه منظــور تســریع در خریدهــای ریــز و جلوگیــری از 
بوروکراســی اداری طبــق قوانیــن مالــی و معامالتــی دانشــگاه

پزشــکی 	  تجهیــزات  مــازاد  اقــالم  گــزارش  وارســال  تنظیــم 
ریاســت  حضــور   93 تــا   88 ســال  از  تابعــه  درمانــی  کــز  مرا

دانشــگاه محتــرم 
پیشــنهاد در اختیــار قــرار دادن رایــگان اقــالم مصرفــی تاریــخ 	 

مالــی  ضــرر  از  جلوگیــری  جهــت  تجهیــزات،  انبــار  نزدیــک 
گذشــته شــدن آنهــا دانشــگاه ناشــی از تاریــخ 

بررســی، برنامــه ریــزی و تکمیــل آمــار نیازســنجی تفصیلــی 	 
کــز در ایــن  تجهیــزات ســرمایه ای دانشــگاه و راهنمایــی مرا

ــه ــه وزارت متبوع ــه ب ــوص و ارائ خص
بررســی، برنامــه ریــزی و تکمیــل آمــار نیازســنجی تفصیلــی 	 

کــز  مرا راهنمایــی  و  دانشــگاه  پزشــکی  مصرفــی  ملزومــات 
در ایــن خصــوص بــه عنــوان تنهــا دانشــگاه ارائــه دهنــده 

صحیــح گزارشــات 
بررســی صورتجلســه هــای نصــب و راه انــدازی دســتگاه هــا، 	 

کــز از خدمــات شــرکت هــا در طــول دوره  اخــذ رضایــت مرا
گارانتــی و مکاتبــه بــا مدیریــت خدمــات پشــتیبانی جهــت 
کار شــرکت هــا بــه تعــداد  آزادســازی 10 درصــد حســن انجــام 

15 مــورد
کارشناســی در مــورد اقــالم ارتوپــدی 	  گــزارش  بررســی و ارائــه 

کــز تابعــه دانشــگاه از  موجــود در انبــار دانشــگاه و برخــی مرا
کاال ــت  نظــر اصال

تجهیــزات 	  و  دارو  کمیتــه  کارشناســی  جلســه   30 برگــزاری 
دانشــگاه و تصویــب خریــد و ابــالغ مجوزهــای صــادره اقــالم 
ج از لیســت وزارتــی بیــش از 550 مــورد پــس از بررســی  خــار

ح تحــول نظــام ســالمت  کارشناســی پیــرو طــر
طراحــی فلوچــارت و ابــالغ خــط مشــی فرآینــد خریــد ملزومــات 	 

ح تحــول نظــام ســالمت و  مصرفــی در بیمارســتانها پیــرو طــر
کمیتــه دارو و تجهیــزات دانشــگاه و ابــالغ آن  تصویــب آن در 

کلیــه واحدهــا  بــه 
توجیــه 	  خصــوص  در  وزارت  آموزشــی  جلســات  در  حضــور 

ابــالغ  و  ســالمت  تحــول  ح  طــر وزارتــی  هــای  بخشــنامه 
کــز کــز تابعــه و توجیــه مرا کلیــه مرا بخشــنامه هــای وزارتــی بــه 

بیــش از 60 مــورد بازدیــد رســمی و بیــش از 50 بازدیــد غیــر 	 
ح  طــر اجــرای  نحــوه  خصــوص  در  تابعــه  کــز  مرا از  رســمی 

تحــول نظــام ســالمت
کارگاه هــای آموزشــی بــرای مســئولین 	  کالس هــا و  برگــزاری 

فنــی ملزومــات، مســئولین فنــی داروخانــه هــا و مســئولین 
کــز تابعــه در قالــب آشــنایی بــا قوانیــن و مقــررات  تــدارکات مرا

و عملکــرد تجهیــزات و ملزومــات مصرفــی پزشــکی
ملزومــات 	  فنــی  مســئولین  بــه  اولیــه  هــای  آمــوزش  ارائــه 

کــز تابعــه  کــز و پاســخ بــه ســواالت و ابهامــات مرا مصرفــی مرا

ح تحــول ســالمت  در خصــوص طــر
اجــرای اعتباربخشــی بخــش تجهیــزات مهندســی پزشــکی 	 

مــورد   8 و  کشــوری  بخشــی  اعتبــار  مــورد   ۲0 صــورت   بــه 
پایــش و آمــوزش اعتبــار بخشــی

برنامه اجرایی :	 
پیگیــری رکــود حاصــل شــده در برنامــه شناســنامه تجهیــزات 	 

کــز  مرا اســتفاده  جهــت  الزم  هماهنگــی  انجــام  و  پزشــکی 
کــه در ســال هــای گذشــته خریــداری  درمانــی تابعــه دانشــگاه 

و عمــال بــال اســتفاده مانــده اســت
تهیــه و تدویــن برنامــه عملیاتــی تجهیــز بیمارســتان هــای 	 

جدیــد االحــداث
ســطح 	  در  پزشــکی  تجهیــزات  کمیتــه  تشــکیل  پیگیــری 

دانشــگاه جهــت بررســی درخواســت مجــوز دســتگاه هــای 
ســرمایه ای

طراحــی سیســتم نــرم افــزاری جامــع بــرای تهیــه صحیــح 	 
کــز  مرا فرمــوالری  لیســت 

نظــام 	  تحــول  ح  طــر ای  دوره  هــای  بازدیــد  اســتمرار  
کالیبراســیون،  ســالمت، اعتباربخشــی، تعمیــر و نگهــداری، 

و... قاچــاق  بــا  مبــارزه  نیازســنجی، 
ارائــه آمــوزش هــای اولیــه و تکمیلــی بــه صــورت حضــوری بــه 	 

کــز آموزشــی  مســئولین تجهیــزات پزشــکی جدیدالــورودی مرا
و درمانــی زیــر نظــر دانشــگاه

تکمیــل فرآینــد ثبــت شــرکت هــای تجهیــزات پزشــکی ضمــن 	 
برنامــه بازدیــد از انبــار و دفتــر مرکــزی شــرکت هــا و  معرفــی بــه 

کل تجهیزات پزشــکی اداره 
کالس هــای آموزشــی آشــنایی بــا ملزومــات مصرفــی 	  تشــکیل 

پزشــکی

گفت وگو بادکتر تقی زادیه در 
مورد تجهیزات پزشکی

ح تحــول نظــام ســالمت، جنــاب آقــای دکتــر تقــی زادیــه، توانمنــدی هــا، عملکــرد و برنامــه اجرایــی ایــن معاونــت در  گفتگــوی حضــوری بــا معــاون محتــرم درمــان و دبیــر ســتاد اجرایــی طــر پیــرو 
ح زیــر مــی باشــند : کــه اهــم موضوعــات در دو بخــش بــه شــر گرفــت  حــوزه تجهیــزات پزشــکی مــورد بحــث قــرار 
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لطفا مركز آموزشی و درمانی رازی تبریز را معرفی نمایید.
بیمارســتان رازی تبریــز در ســال 1351 در زمینــی بــه مســاحت 6 هکتــار بــا چشــم انــداز بســیار زیبــا و سرســبز در یکــی از مناطــق خــوش و آب و هــوای تبریــز و بــا زیــر بنــای 11000 مترمربــع و 350 تخــت 
مصــوب بــا بخــش هــای روانــی، معتادیــن و ریــوی شــروع بــکار نمــوده و در ســال78  بــا احــداث ســاختمان جدیــد توســط جمعیــت خیریــه نوبــر 300 تخــت بیمارســتانی بــه ظرفیــت بیمارســتان اضافــه 
کــودک و نوجــوان، )بزرگتریــن  شــده و در حــال حاضــر ایــن مرکــز بــا 650 تخــت مصــوب و 59۲ تخــت فعــال و ضریــب اشــغال تخــت 99% بــا دارا بــودن بخــش هــای درمانــی روانپزشــکی حــاد، مزمــن و 
ــوق  ــی و ف ــای تخصص ــوژی و درمانگاهه ــی، رادیول ــگاه، فیزیوتراپ ــک آزمایش کلینی ــای پارا ــش ه ــن بخ ــس و ECT و همچنی ــی، ICU، اورژان ــوژی، داخل ــور(  نورول کش ــمالغرب  ــکی ش ــز روانپزش مرک

تخصصــی روانپزشــکی، نورولــوژی، دندانپزشــکی، مامایــی، EMG، EEG بــه ارائــه خدمــات بــه مراجعیــن محتــرم بســتری و ســرپایی مــی نمایــد.
کــز آموزشــی و درمانــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز محســوب  ایــن مرکــز بــا دارا بــودن اســاتید حــاذق روانپزشــکی، نورولــوژی و داخلــی و نیــز 556 نفــر نیــروی انســانی بــه عنــوان یکــی از بزرگتریــن مرا

گــردد. مــی 

خالصه اقدامات انجام یافته در طرح تحول نظام سالمت در این مركز را بیان نمایید.
کاهــش  کــه البتــه 3 محــور )ارتقــا ویزیــت،  گانــه  ح در مرکــز تشــکیل و بــا تقســیم بنــدی محورهــای 7  ح تحــول نظــام ســالمت در اردیبهشــت مــاه 93، تیــم اجرایــی ایــن طــر بــا ابــالغ دســتورالعمل طــر

کــه مهــم تریــن عناویــن اقدامــات بــه قــرار زیــر مــی باشــد: ح در مرکــز بــه اجــرا در آمــده  فرانشــیز و ارتقــای خدمــات هتلینــگ( قابلیــت اجرایــی در ایــن مرکــز را داشــته اســت، طــر
ح هتلینگ )30 میلیارد ریال(  از تیرماه 93 شروع و لغایت شهریور 94 انجام و به بهره برداری رسید. این طرحها با اختصاص بودجه عمرانی طر

کلی بخشها حدود 13000مترمربع	  رنگ آمیزی 
تعمیرکلی سرویسهای بهداشتی بیماران متراژ 3500 متر مربع	 
کادر به متراژ۲۲00 متر مربع	  تعمیرکلی سرویس بهداشتی 
تعمیرکلی حمام بیماران بخش	 
تعمیرکلی لنژری بخش ها	 
کابینت بندی لنژری و آبدار خانه بخش ها	 
ایزوگام پشت بام ساختمانها 	 
رزیدنتــی 	  پاویــون  تــدارکات،  آشــپزخانه،  لنــژری،   ســاختمان  اساســی  تعمیــر  و  بهســازی 

گــروه روانپزشــکی و مغــز و اعصــاب – اتــاق الکتروشــوک و  خواهــران و بــرادران اتــاق مدیــر 

TCD اتــاق 
  تعویض دربهای ورودی 	 
 ایجاد رمپ برروی ورودی بخش ها 	 
نصب دربهای اتوماتیک 	 
نصب تابلوهای سر درب مرکز 	 
ترمیم  و رنگ آمیزی جدول  ها یا طراف فضای سبز 	 
ایجاد اتاق مونیتورینگ و سرور برای دوربینهای مداربسته  	 
کلیه آسانسورهای مرکز شامل ۲ دستگاه 	  تعمیر 
تعویض پله ها و نرده های محافظ راه پله های ساختمانها 	 

لطفا مشكالت عمده مركز را بیان فرمایید. 
از عمده ترین مشکالت مرکز می توان به عناوین زیر اشاره نمود:	 
درآمــد پاییــن مرکــز بــه دلیــل وجــود بیمــاران مزمــن و بخــش هــای روانپزشــکی مزمــن و درآمــد 	 

خیلــی پائیــن ایــن  
ح های برنامه ریزی شــده و استانداردســازی 	  کــه باعــث عــدم توانایــی در اجرای طر بخــش هــا 

بخــش هــا و خرید تجهیزات و... می شــود.

وجــود تعــداد زیــاد بیمــاران مزمــن روانپزشــکی در بخــش هــای مرکــز و ضریــب اشــغال بــاالی 	 
صددرصــد بعضــی از بخــش هــا و عــدم امــکان بســتری جدیــد در مرکــز مــی باشــد. 

دریافتــی 	  بــر عملکــرد  مبتنــی  پرداخــت  برنامــه  اجــرای  کارکنــان علیرغــم  پاییــن  دریافتــی 
کــه باعــث  کــز تبریــز در ســطح پاییــن مــی باشــد  پرســنل ایــن مرکــز در مقایســه بــا ســایر مرا

کــز مــی باشــد. کاری پرســنل و تمایــل بــه انتقــال بــه ســایر مرا کاهــش انگیــزه 

گردیــده و ان شــاء  البتــه الزم بــه ذکــر اســت بــا امعــان نظــر ریاســت محتــرم دانشــگاه و ســایر مســئولین دانشــگاه و توجهــی ویــژه ای آنــان بــر حــل مشــکالت مرکــز دارنــد بعضــی از مشــکالت مرکــز مرتفــع 
گاهــی در جهــت  اهلل در آینــده شــاهد رفــع تمــام موانــع و مشــکالت مرکــز باشــیم. در نهایــت ضمــن تشــکر از انجــام مصاحبــه، امیــد اســت بــا شــناخت ایــن مرکــز و توجهــات مســئولین محتــرم اســتان، 

کننــده بــه ایــن مرکــز را بــر داریــم. رفــع مشــکالت و ارائــه بهتــر خدمــات بــه بیمــاران مراجعــه 

مصاحبه با دکتر خازن 
مدیر مرکز آموزشی- درمانی رازی 
جهت آشنایی با این مرکز
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خواهشــمندیم  دكتــر،  آقــای  خدمــت  ســالم  بــا 
بفرمائیــد. معرفــی  را  خودتــان 

متولــد 13۲1محلــه  افــکاری  پــور  الــه  نصــرت  اینجانــب دکتــر 
شــهر  پزشــکی  روان  زنــده  تاریــخ  عنــوان  بــه  تبریــز،  دمشــقیه 
از  کــه  آنچــه  میباشــم.  آمریــکا،  از  تخصصــی  بــورد  دارای  و 
کودکــی ام یــادم مــی آیــد پشــت بــام منــزل مــا مشــرف بــه  دوران 
کــه مــن از آنجــا بیمــاران روانــی را میدیــدم.  دارالمجانیــن بــود 
کردنــد و  بعضــی مواقــع بیمــاران روانــی از دارالمجانیــن فــرار مــی 
کوچــه هراســان مــی شــدند وکارکنــان بیمارســتان  مــردم و اهالــی 
بــرای گرفتــن بیمــاران آنهــا را تعقیــب مــی کردنــد بــه نظــرم دیدن 
ایــن صحنــه هــا، در ایجــاد انگیــزه بــرای تحصیــل در ایــن رشــته 
بــی تاثیــر نبــوده اســت. بنــده دوران ابتدایــی را در دبســتان آزرم 
کــردم و مقطــع دبیرســتان را درمدرســه  محلــه دمشــقیه شــروع 
گرفتــه و در ســالهای  کــردم ســال1339دپیلم  منصــور تحصیــل 
1346-1339 در دانشــکده پزشــکی مشــغول تحصیــل بــودم.

و  از دوران دانشــجویی تان، اســاتید  آقــای دكتــر 
دانشــجویان هــم دوره خــود صحبــت بفرمائیــد؟ 

پنــج  تــا  اول  نفــرات  جــزء  اغلــب  و  درس  بــه  عالقمنــد  مــن 
کــودکان، آقــای دکترقندیهــا  کالس بــودم. آقــای دکتــر بــرادران 

آقــای  روان،  و  اعصــاب  دکترخاقانــی  آقــای  پزشــك،  چشــم 
دکترصدقیانی پاتولــوژی، آقــای دکتــر پــور عجــم، داخلــی، آقای 
دکترحمیدیــه اســتاد زنــان و مامایــی، و آقــای دکتــر مبیــن اســتاد 
پوســت از اســاتید بنــده بودنــد وبــا آقایــان دکترکاربخــش زاده 
نورولوژیســت، مرحــوم دکتــر قالیچــی، دکتــر مرزبــان، دکترشــیخ 

ســلیمی و دکترمیــر زهــره  در دانشــگاه هــم دوره بودیــم.

آقــای دكتــر بعــد از فــارغ التحصیلــی ازدانشــگاه بــه 
چــه فعالیتــی پرداختیــد؟ 

خدمــت  ســال   ۲ شــدم  التحصیــل  غ  فــار  46 ســال  در  وقتــی 
کــردم عمــده  ســربازی ام را بصــورت ســپاه بهداشــت خدمــت 
بیمــاران  شناســایی  جهــت  اهــر  شهرســتان  در  مدتــی  کارم 
کــردم.  کــه بــه تمــام دهــات ارســباران مراجعــه مــی  جزامــی بــود 

کــردم. کار  بیمــه  در  کوتاهــی  و همچنیــن دوران 
 

آقای دكتر تخصص را چه زمانی و در كجا شروع كردید؟ 
جــوالی 1973 در آمریــکا تحصیــل در دوره تخصــص بــا 1ســال 
انترنی در بیمارســتانی در شــهر پیتز بورگ ایالت پنســیلوانیا آمریکا 
شروع کردم 3سال دوره روان پزشکی را در ویرجینیا گذراندم بعد 
از دادن امتحــان بــورد بــه ایــران برگشــتم و آبــان 56 قبــل از انقالب 

خدمتــم را در دانشــگاه آغــاز نمــوده و مــدت 11 ســال اســتادیار بــودم 
و بعــد دانشــیار شــدم و از ســال 75 اســتاد تمــام بــودم. 

آقای دكتر چگونه درمان بیماران روانی را آغاز نمودید؟
کــه بــه نظــرم مــی رســد انجــام دادم   کارهــای مفیــدی  یکــی از 
بــه  بــاغ تبدیــل  تپلــی  کــه تیمارســتان محلــه ی  بــود  زمانــی 
شهرســتان  از  کــه  بیمارانــی  تمــام  بــه  ومــن  شــد  بیمارســتان 
ح  هــا وتبریــز صرفــا در آنجــا نگهــداری مــی شــدند و هیــچ طــر
کــه هیــچ  ح حــال نوشــتم در حالیکــه  درمانــی نداشــتند، شــر
روان  نفــر  دو  نداشــت،  خاصــی  دارویــی  دســتور  بیمــاری 
کردنــد و مبلــغ 110 تومــان بــه  پرســتارکمک هــای زیــادی مــی 
ج یــک ماهــه بیمــار از طــرف شــهرداری هــای محــل  عنــوان خــر

بــه بیمارســتان پرداخــت مــی شــد. 

وضعیــت درمــان در بیمارســتان تپلــی باغــی چگونــه 
ادامــه یافــت؟ 

در ســالهای 65-60 رئیــس بیمارســتان بــودم بعــد از انقــالب 
بــه تنهایــی  از بیمارســتان رفتنــد و مــن  نفــر روان پزشــک   5
انترنــی، دانشــکده  کســترنی،  ا تمــام درســهای روان پزشــکی 
کــردم. روزانــه 90  پرســتاری، علــوم آزمایشــگاهی راتدریــس مــی 

بمناســبت اول شــهریور همزمــان بــا زادروز شــیخ الرئیــس بوعلــی ســینا، بــه پــاس خدمــات و فعالیــت هــای پزشــکان محتــرم شــهر تبریــز، بــه ســراغ دکتــر نصــرت الــه پورافــکاری رفتیــم تــا ضمــن تبریــك 
روز پزشــك مصاحبــه ای بــا ایشــان داشــته باشــیم.

کاربخــش زاده- دکتــر ســید علــی صدرالدینــی  اســامی از راســت بــه چــپ: دکتــر جمشــید ســیفی -دکتــر محمــد امیــن قائــم مقامــی - دکتــر حبیــب 
- دکتــر حســین محمــد خانلــو - دکتــر تصــرت الــه پــور افــکاری / مهمانســرای دانشــگاه تبریــز - ســال 1356
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ــه دانشــجویان آمــوزش هــای الزم را مــی دادم  ــگاه ب ــردم و در درمان ک بیمــار ویزیــت مــی 
کــه همــه ی آنهــا االن از بهتریــن اســاتید  کــه آمــوزش بــه همــان شــیوه روش جدیــدی بــود 

هســتند. 

آقای دكتر روش تدریس شما در آن زمان چگونه بود ؟ 
غیــر از تغییــر تیمارســتان بــه بیمارســتان در زمینــه آمــوزش تعــدادی کتــاب درســی تهیــه کــردم 
کتــاب روانپزشــکی ویــا منبــع موثروتــازه ای بــرای  درحالیکــه ســالهای 58-57 در ایــران 
تدریــس روان پزشــکی دانشــجویان نبــود در آن زمــان مــن شــروع بــه ترجمــه تــازه تریــن کتــاب 
گاهــی آن هــا را هــم زمــان بــا چــاپ در آمریــکا در ایــران تبدیــل  کــه  کــردم  هــای روان پزشــکی 
بــه فارســی مــی کــردم ودانشــجویان بصــورت روزآمــد از تازه ترین مطالب اســتفاده مــی کردند.

ــه  ــی وچگون ــه زمان ــكی از چ ــروه روان پزش ــد گ  بفرمائی
ً
ــا ــر لطف ــای دكت آق

ــد؟  ــدازی ش راه ان
کــم آمــوزش روان پزشــکی  کــردم وکــم  بنــده بــه تنهایــی شــروع بــه آمــوزش دانشــجویان 
گرفتیــم  گــروه را  ــود مجــوز  کــه از تهــران آمــده ب ــا همــکاری رزیدنتــی  کــرد و ب ریشــه پیــدا 
قبــاًل  کــه  تشــکیل شــد  پزشــکی در ســال 1375بصــورت مســتقل  روان  گــروه  اولیــن  و 
روان  گــروه  حــاال  خوشــبختانه  بــود.  مشــترک  عفونــی  و  پوســت  گــروه  بــا  جلســاتمان 

پزشــکی غنــی و دارای 1۲ نفرعضــو میباشــد.

ــه  ــا ترجم ــف و ی ــاب تالی ــد كت ــد چن  بفرمائی
ً
ــا ــكاری لطف ــر پوراف ــای دكت آق

ــد؟  داری
گاه  کــه 5 جلــد آن تالیــف و بقیــه ترجمــه هســتند دارم هنــوز هــم  کتــاب  نزدیــک بــه 70 جلــد 
کتابــم ترجمــه ویرایــش جدیــد روان شناســی  کنــم و آخریــن  ــا ترجمــه مــی  گاهــی تالیــف و ی
کتــاب خیلــی مفیــدی اســت و احتمــااًل دو مــاه آینــده بــه چــاپ برســد.من  کــه  هیلــگارد اســت 
دارای ۲8 مقالــه خارجــی وایرانــی هســتم و 1۲ تحقیــق مشــترک انجــام داده ام. بنــده از ســال 
1388 بازنشســته شــدم وهفتــه ای 3 روز درمطــب و هفتــه ای دو روز در بیمارســتان فعالیــت 
کنــم  دارم دبیرکمیتــه تخصصــی ارتقــا اســاتید هســتم و در دوره هــای بازآمــوزی شــرکت مــی 

ولــی تدریــس مرتبــی بــه شــکل گذشــته نــدارم.

ــام  ــد ن ــوده ای ــت نم ــه دریاف ــزی را ك ــارات و جوای  افتخ
ً
ــا ــای دكترلطف آق

ــد؟  ببری
کتــاب  ــا  بنــده جوایــز زیــادی در طــی 3۲ ســال بدســت آوردم مثــاًل اســتاد نمونــه شــدم، ب
کتــاب ســال تشــویقی  ــود برنــده  کــه مجموعــه 4 جلــدی درســی ب خالصــه روان پزشــکی 
ــه شــدم، از اســتانداری هــم تشــویق دریافــت  شــدم، طــی دو ســه نوبــت پژوهشــگر نمون
کــه  کــرده ام و در بهمــن 1383 از طــرف ســازمان یونســکو تقدیرنامــه ای بــرای تالشــهایی 

در جهــت آمــوزش ســالمت روان طــی ســالیان انجــام داده ام بــه بنــده اعطــا شــد.

نحــوه  و  روانــی  اختــالالت  مــورد  در  توضیحاتــی   
ً
لطفــا دكتــر  آقــای 

بفرمائیــد؟  پیشــگیری 
کــه ۲5-۲4 درصــد از افــراد جامعــه ی مــا بــه نوعی اختــالل روانی  بــه اطــالع شــما میرســانم 
دچــار هســتند البتــه در جوامــع مختلــف ایــن آمــار متفــاوت اســت در آمریــکا 46درصــد افــراد 
مشــکالت اضطرابــی، افســردگی و ســایر اختــالالت را دارنــد. مهمتریــن نکتــه در پیشــگیری 
ع باالی افســردگی،  از بیماریهــای روانــی، عــدم انــکار بیمــاری اســت پــس بــا توجــه بــه شــیو
ــود. البتــه  کاری و مراجعــه بموقــع، نتایــج درمــان خــوب و بیشــتر خواهــد ب عــدم پنهــان 

مراقبــت اعضــای خانــواده از نوجوانــان، فــوق العــاده اهمیــت دارد.

آقای دكتر اگرمایلید از زندگی شخصیتان هم برایمان صحبت كنید. 
کــه لیلــی  کــردم خانمــم روانشــناس اســت ودو دختــر دارم  مــن در ســال 1359 ازدواج 
گرفــت و  کنکــور بــود پزشــکی خوانــد و تخصــص قلــب و عــروق  پورافــکاری نفــر ســوم 
گــروه قلــب عــروق  نفــر اول بــورد بــود اســتادیار دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز اســت و در 
گرفتــه و هــر دو  فعالیــت دارد. دختــر دیگــرم معمــاری خونــده و فــوق لیســانس شهرســازی 

کردنــد. تــا دختــرام ازدواج 
ــق دارم و  ــزآرزوی توفی ــکی تبری ــوم پزش ــگاه عل ــه دانش ــکاران فصلنام ــرای هم ــان ب در پای
کــه هیــچ بیمــار روانــی نباشــد و همــه از ســالمت جســی و روحــی  امیــدوارم زمانــی فــرا برســد 

برخــوردار باشــند. 
        

  دکتر نصرت اله پورافکاری ۲1شهریور1394
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اعتبار هزینه شده به میلیون ریال : 6000

سلف سرویس دانشگاه 
محل اجرا: تبریز

زیر بنا به متر مربع : 3۲00
سال شروع پروژه : 1391 / پیشرفت تا9۲ : %30

سال تحویل پروژه : 1394
اعتبار هزینه شده به میلیون ریال :35000

نگاهی گذرا به اقدامات مدیریت امور فنی دانشگاه

اورژانس و کلینیک کودکان
محل اجرا:  تبریز / با مشارکت شهرداری

زیر بنا به متر مربع : 4000
سال شروع پروژه : 139۲/ پیشرفت تا آبان9۲ : %40

پیش بینی سال پایان : 1394
اعتبار هزینه شده به میلیون ریال :60000

 مرکز غربالگری بیمارستان الزهرا 
محل اجرا:  تبریز / با مشارکت خیرین

زیر بنا به متر مربع : 10000
سال شروع پروژه : 1391 / پیشرفت تا9۲ : %60

سال تحویل پروژه : 1393
اعتبار هزینه شده به میلیون ریال : 100000

بخش سوانح و سوختگی سینا
محل اجرا:  تبریز

زیر بنا به متر مربع :5000
سال شروع پروژه : 1393

پیش بینی سال پایان : 1395
اعتبار هزینه شده به میلیون ریال :5000

بیمارستان 500 تختخوابی مردانی آذر
محل اجرا : تبریز / احداث توسط مردانی آذر

زیر بنا به متر مربع : 54000
سال شروع پروژه : 1393

پیش بینی سال پایان : 1398
اعتبار هزینه شده به میلیون ریال :15000

بخشهای دیالیز و پیوند بیمارستان امام رضا)ع(
محل اجرا:  تبریز/ خیریه نوبر با مشارکت دانشگاه

زیر بنا به متر مربع : 8۲50
سال شروع پروژه : 139۲

پیش بینی سال پایان : 1394
اعتبار هزینه شده به میلیون ریال :70000

دانشکده داروسازی فاز 1
محل اجرا:  تبریز

زیر بنا به متر مربع :   17500
سال شروع پروژه : 1387/ پیشرفت تا9۲ : 45% / متوقف

پیش بینی سال پایان : 1395
اعتبار هزینه شده به میلیون ریال : 110000
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اجرای کلینیک جراحی محدود هریس
محل اجرا:  هریس

زیر بنا به متر مربع : 6500
سال شروع پروژه : 139۲ / پیشرفت تا آبان9۲ : %15

پیش بینی سال پایان : 1394
اعتبار هزینه شده به میلیون ریال : 40000

فاز 2 سلف سرویس دانشگاه
محل اجرا:  تبریز

زیر بنا به متر مربع : 4000
سال شروع پروژه : 1394

پیش بینی سال پایان : 1395
اعتبار هزینه شده به میلیون ریال : ۲0000

مرکز بهداشتی درمانی چیلغایی
محل اجرا:   بناب

زیر بنا به متر مربع : 750
سال شروع پروژه : 1391/ پیشرفت تا آبان9۲ : ۲0% / متوقف

پیش بینی سال پایان : 1394
اعتبار هزینه شده به میلیون ریال : 5000

مرکز بهداشتی درمانی گوگان
محل اجرا:   آذرشهر

زیر بنا به متر مربع : 1500
سال شروع پروژه : 139۲/ پیشرفت تا آبان9۲ : 30% / متوقف

پیش بینی سال پایان : 1394
اعتبار هزینه شده به میلیون ریال :7000

کلینیک بیمارستان طالقانی
محل اجرا:  تبریز / با مشارکت خیر

زیر بنا به متر مربع : 4000
سال شروع پروژه : 139۲ 

پیش بینی سال پایان : 1395
اعتبار هزینه شده به میلیون ریال : ۲0000

مرکز بهداشت درمانی عجب شیر
محل اجرا:   عجب شیر

زیر بنا به متر مربع : 1500
سال شروع پروژه : 139۲/ پیشرفت تا آبان9۲ : ۲0% / متوقف

پیش بینی سال پایان : 1394
اعتبار هزینه شده به میلیون ریال :7000

باز سازی بیمارستان امام خمینی)ر ه( میانه
محل اجرا:  میانه

زیر بنا به متر مربع :7800
سال شروع پروژه : 1384/ پیشرفت تا آبان9۲ : %5

پیش بینی سال پایان : 1394
اعتبار هزینه شده به میلیون ریال : 50000

 برج تحقیقاتی ربع رشیدی - فاز 1 
محل اجرا:  تبریز

زیر بنا به متر مربع : 35000
سال شروع پروژه : 1391/ پیشرفت تا آبان9۲ : %5

پیش بینی سال پایان : 1394
اعتبار هزینه شده به میلیون ریال : 45000

ستاد شبکه هشترود
محل اجرا:  هشترود

زیر بنا به متر مربع : 1600
سال شروع پروژه : 1391 / پیشرفت تا آبان9۲ : 35% / متوقف

پیش بینی سال پایان : 1394
اعتبار هزینه شده به میلیون ریال :11000

ستاد شبکه بهداشت خداآفرین
محل اجرا:  خدآفرین

زیر بنا به متر مربع : 1500
سال شروع پروژه : 1394

پیش بینی سال پایان : 1395
اعتبار هزینه شده به میلیون ریال: 5000

ستاد شبکه بهداشت ملکان
محل اجرا:  ملکان

زیر بنا به متر مربع : 1500
سال شروع پروژه : 139۲/ پیشرفت تا آبان9۲ : 40% / متوقف

پیش بینی سال پایان : 1394
اعتبار هزینه شده به میلیون ریال: 11000

بازسازی بخش های مراقبت ویژه امام خمینی)ر ه( بناب
محل اجرا:  بناب

زیر بنا به متر مربع : 500
سال شروع پروژه : 1393

پیش بینی سال پایان : 1394
اعتبار هزینه شده به میلیون ریال : 3000

بازسازی و توسعه  اورژانس بیمارستان سینا
محل اجرا:  تبریز

زیر بنا به متر مربع : 1100
سال شروع پروژه : 139۲ /پیشرفت تا آبان9۲ : ۲0% / متوقف

سال تحویل پروژه : 1393
اعتبار هزینه شده به میلیون ریال : 15000
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خانه های  بهداشت روستایی سمبل عدالت درحوزه بهداشت
ح شــد و در راســتای آن خانــه هــای بهداشــت غربالگــری و براســاس ســرانه بهداشــتی تعریــف شــده، روســتاهای فاقــد  کشــور مطــر درنیمــه دوم ســال 9۲ بحــث ســاماندهی خانــه هــای بهداشــت درکل 
کشــوری 147  گردید.براســاس ســهمیه  کــه خانــه بهداشــت آنهــا اســتیجاری بــود شناســایی  کــه قدمــت خانــه بهداشــت آنهــا بــاالی 30 ســال بــود و همچنیــن روســتاهایی  خانــه بهداشــت، روســتاهایی 
کندگــی پــروژه هــا، سردســیر بــودن  ع ســاختمان شــروع شــد و بــا توجــه بــه پرا بــاب خانــه بهداشــت ســهم اســتان آذربایجانشــرقی ) بــدون مراغــه ( شــد. دراوایــل ســال 93 مطالعــات بــرای انتخــاب نــو
گرفــت  مناطــق، ســرعت اجــرا، نبــودن نیــروی ماهــر در  منطقــه وســایر عوامــل دیگــر خانــه بهداشــت بــا ســازه بنایــی انتخــاب شــد. بعــد از آن بــا ســرعت مراحــل انتخــاب پیمانــکار و عقــد قــرارداد انجــام 
کــه قــرار  کل خانــه هــای بهداشــتی  کــه درنهایــت تعــداد  گذشــته نیــز شناســایی شــده و بــه ایــن تعــداد افــزوده شــد  کاره درســالهای  کلیــه خانــه هــای بهداشــت نیمــه  بــا عنایــت بــه فرصــت بوجــود آمــده 
ع 85 مترمربعــی و 110 مترمربعــی تقســیم شــد.   شــد احــداث شــود بــه 157 بــاب رســید وعملیــات اجرایــی از اوایــل شــهریورماه 93 شــروع شــد. خانــه هــای بهداشــت براســاس جمعیــت روســتا بــه ۲ نــو

درجــدول زیــر ســهم هــر شهرســتان از ایــن خانــه هــا مشــخص شــده اســت.

شهرستانردیف
تعداد خانه 

بهداشت
زیربنا 

)مترمربع(
شهرستانردیف

تعداد خانه 
بهداشت

زیربنا
)مترمربع(

4۲55شبستر658511آذرشهر1

10980عجبشیر45۲51۲اسکو۲

4365کلیبر84۲513اهر3

9865مرند161۲5014بستان آباد4

8805ملکان444015بناب5

161400میانه873016تبریز6

9930ورزقان18517جلفا7

8640هریس651018چاراویماق8

15740هشترود1085019خداآفرین9

10645سراب10
 

کل مســاحت احداثــی حــدود 13000 مترمربــع مــی باشــد. بــا عنایــت بــه پیگیری هــای رئیــس دانشــگاه همــه ایــن 157 بــاب خانــه بصــورت متحدالشــکل اجــرا شــد وحتــی مصالــح بکاررفتــه در آنهــا عیــن 
هــم هســتند بــا تــالش ومجاهــدت همــکاران امــور فنــی 110 بــاب از ایــن خانــه هــا در دهــه فجــر ســال 93، بــه بهــره بــرداری رســید و مابقــی نیــز بتدریــج تحویــل شــبکه هــای بهداشــت شــد. بــا توجــه بــه 
کشــور نیــز جــزو اســتان های پیشــتاز محســوب  کاری محــدود اســت تکمیــل ایــن همــه خانــه در عــرض 6 مــاه بــه نوبــه خــود رکــورد اســت و در ســطح  اینکــه منطقــه آذربایجــان سردســیر بــوده و فصــل 
گرفتنــد. بــا بهــره بــرداری از ایــن خانــه هــا درکل اســتان خانــه بهداشــت  شــد. بــا سیاســت گذاری مناســب دانشــگاه همــه ایــن خانــه هــا بــا وســایل نــو تجهیــز شــدند و بالفاصلــه مــورد بهــره بــرداری قــرار 
کــه براســاس ســرانه بهداشــتی تعریــف شــده نیــاز بــه خانــه بهداشــت داشــته باشــد ولــی فاقــد خانــه بهداشــت باشــد.  کانکــس جمــع شــد و بــه قــول رئیــس دانشــگاه در حــال حاضــر هیــچ روســتایی نیســت 
کار بــزرگ بــا عنایــات خــاص الهــی و در ســایه مدیریــت و پشــتیبانی ریاســت دانشــگاه و معــاون پشــتیبانی وهمچنیــن همــت وهمــکاری وکارجهــادی همــکاران حــوزه امــور  بدیهــی اســت انجــام ایــن 

کــرد. کارهــای جهــادی جهادگــران را در اذهــان زنــده  فنــی دانشــگاه میســر شــد و بــار دیگــر خاطــره 
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ــور  ــا حض ــان ب ــالمت آذری زب ــن س ــوری خیری کش ــش  همای
خیریــن و خانــواده هــای آنــان در هتــل اســتقالل تهــران 

ــزار شــد . برگ
دانشــگاه  روابــط عمومــی  ســرویس خبــری  گــزارش  بــه   
حضــرت آیــت اهلل مجتهــد شبســتری نماینــده ولــی فقیه در 
ح  گفتنــد : طــر اســتان و امــام جمعــه تبریــز در ایــن همایــش 
تحــول ســالمت یکــی از خدمــات ارزشــمند دولــت فعلــی 

کار  وزارت بهداشــت راضــی هســتند. اســت و مــردم از 
ایشــان در بخــش دیگــری افزودنــد: در جامعــه خدمــت بــه 
کــه  بیمــاران از مصادیــق روشــن عمــل صالــح اســت چــرا 
گویــی یــک جامعــه را  کــس یــک بیمــار را نجــات دهــد  هــر 

نجــات داده اســت.
کردنــد: مجمــع خیریــن ســالمت یــک  ایشــان خاطــر نشــان 
کــه  مجمــع مردمــی اســت و یــک عنــوان جامعــی اســت 
شــامل احــداث بیمارســتان ، تکمیــل ، تجهیــز بیمارســتان 

ــود. ــی ش ــگاه و ... م ــاخت درمان و س
کردنــد : در متــون دینــی  بــه  آیــت ا... شبســتری اضافــه 
ــل در  ــی تعجی ــود، یک ــی ش ــه م کار خیرتوصی ــئله در  دو مس
کار را بــه نحــو احســن و شایســته انجــام  کار خیــر و دیگــری 
کارهــای خیــر از  دادن  و همــواره در قــرآن مــی فرمایــد:  در 

یکدیگــر ســبقت بگیریــد.
کــرد نــد: همــت مردان  امــام جمعــه تبریــز در خاتمــه عنــوان 
کــوه هــا و موانــع بــزرگ را بــر مــی دارد. امیدواریــم  بــزرگ ، 

شــاهد مشــارکت خیریــن در امــر ســالمت باشــیم
 دکتر جبارزاده استاندار آذربایجانشرقی  در این همایش 

گفــت : امنیــت و ســالمت جــزو اولویــت هــای دولــت اســت 
و دولــت مصمــم اســت ایــن دو نعمــت مجهــول را بــه نحــو 

احســن در خدمــت مــردم قــرار دهــد.
گذشــته شــرایط  در زمینــه درمــان  وی اظهــار داشــت : در 
کــه مغایــر  بســیار نامطلــوب بــود و شــاهد شــرایطی بودیــم 
کــه معظــم لــه   بــا فرمایــش مقــام معظــم رهبــری بــود چــرا 
کــه مریــض اســت بجز  همــواره فرمــوده انــد نگذاریــد فــردی 
ــه خوشــبختانه  ک آالم مریضــی بفکــر مســائل دیگــر باشــد. 

گذشــته همــه شــهروندان تحــت  در طــول ســال 
گرفتنــد و هیــچ  پوشــش بیمــه هــای درمانــی قــرار 
اســتان  در  درمانــی  پوشــش  بــدون  شــهروندی 

وجــود نــدارد.
و  تدبیــر  آمــدن دولــت  کار  بــا روی   : افــزود  وی 
امیــد بــه مســئله درمــان  بیــش از پیــش توجــه شــد 
بطوریکــه بــا داشــتن دفترچــه بیمــه روســتائیان 3 
 6 شهرنشــینان  و  درمانــی  هــای  هزینــه  درصــد 

کننــد. درصــد از هزینــه هــا را پرداخــت مــی 
کــه اندیشــیده شــده  وی ادامــه داد : بــا تدابیــری 
اســت بیمــاران صعــب العــالج 10 درصــد هزینــه 
کــه  کننــد  مــی  پرداخــت  را  بیمارســتانی  هــای 
کمــک  کاری اســت بســیار شــگرف و در راســتای 

بــه شــهروندان  و هــم اســتانی هــای عزیــز.
ســخنان  ادامــه  در  شــرقی  آذربایجــان  اســتاندار 
گذشــته 600  کــرد : در طــول ســال  خــود تصریــح 
خانه بهداشــت در ســطح روســتاها بهســازی شــده 
اســتان  درمانــی   مجموعــه  بــه  پزشــک   4۲0 و 
انــد و از 4000 تخــت بیمارســتانی  اضافــه شــده 
موجــود در ســطح اســتان ۲500 تخــت در طــول 

گذشــته بهســازی شــده  اســت. 18 مــاه 
گذشــته ۲80  کــرد : در طــول ســال  وی اضافــه 
درمانــی  کــز  مرا درمانــی  خدمــات  از  نفــر  هــزار 
کــه در  کــرده انــد  دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتفاده 
ایــن میــان حــدود 30میلیــارد تومــان تجهیــزات 
کــه  کــز درمانــی اســتان خریــداری شــده  بــرای مرا
کــز  کل ۲۲0 میلیــارد تومــان دولــت بــرای مرا در 

کــرده اســت. خدمــات درمانــی هزینــه 
دکترجبــارزاده ادامــه داد : میــزان مشــارکت خیریــن 
ســالمت در اســتان ما بیشــتر از ســایر اســتان هاست 
بهداشــت،  هــای  خانــه  ســاخت  در  همــواره  کــه 

کــرده انــد. کــز بهداشــتی و ... مشــارکت  مرا
کــرد : نیازمنــد تامیــن ۲000  کیــد  وی در پایــان تا

کــه عــالوه بــر آن بیمارســتان 550 تخــت  تخــت بیمارســتانی در اســتان هســتیم 
کــودکان توســط آقــای مردانــی آذر در حــال ســاخت اســت و دولــت نیــز  خوابــی 

کــرده اســت 1000 تخــت را تعهــد 
 دکتــر حریرچــی قائــم مقــام وزیــر بهداشــت ، درمــان و آمــوزش پزشــکی در ایــن 
گفــت : بــه ازای هــر 1000 نفــر، 1/7 درصــد تخــت  بیمارســتانی وجــود  همایــش 
افغانســتان و  کســتان ،  کشــورهایی همچــون پا از  کــه متاســفانه فقــط  دارد 

عــراق و ســوریه تعــداد بیشــتری تخــت بیمارســتانی داریــم.
کــه   کشــور بیشــتر اســت چــرا  وی  اظهــار داشــت : نیــاز بــه ســاخت بیمارســتان در 
کــم اورژانــس هــا هســتیم و امیدواریــم خیریــن در ایــن راه یاری رســان  شــاهد ترا

مــا باشــند.
ســاخت  بــر  خودعــالوه  خیریــن  امیدواریــم   : کــرد  اضافــه  حریرچــی  دکتــر 
در  آنــان  توانایــی  از  طریــق  ایــن  از  چــون  کننــد  اداره  نیــز  را  آن  بیمارســتان 
مدیریــت اســتفاده مــی شــود و از لحــاظ جنبــه اقتصــادی هــم بــه صرفــه اســت.

کــه بــه بهداشــت  کــرد: در منابعــی  قائــم مقــام وزیــر بهداشــت در ادامــه تصریــح 
کــه نیازمنــد  و درمــان اختصــاص مــی دهیــم در رتبــه 80 الــی 88 دنیــا هســتیم 

یــاری خیریــن در حمایــت از قشــرهای پاییــن جامعــه هســتیم
  دکترمحمــد حســین صومــی رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز نیــز در 
موقوفــه  بعنــوان  رشــیدی   ربــع  ســالمت،  عرصــه  در   : گفــت  همایــش  ایــن 
کــه افــراد تربیــت شــده ای  بهداشــتی ، درمانــی  و دانشــگاهی نشــان مــی دهــد 
کــه تمامــی موجــودی خــود را در جهــت  در آذربایجــان ایــن تــوان را داشــتند 

خدمــت بــه انســانها وقــف نماینــد. 
دکترصومــی اظهــار داشــت . آذربایجانــی هــا  بعنــوان  انســان هــای ارزشــمندی  
کــرده انــد زبانــزد عــام و خــاص  کــه در تاریــخ در جهــت خدمــت بــه انســانها تــالش 

هســتند.
کــرد:  وی در ادامــه در خصــوص عملکــرد دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز تصریــح 
157 خانــه بهداشــت در ســطح اســتان ســاخته شــده و 86 طــرح بــزرگ و کوچــک 
عمرانــی بــا اعتبــاری بالــغ بــر 100میلیــارد تومــان در ســطح اســتان از زمــان دولــت 

تدبیــر و امیــد در حــال ســاخت مــی باشــد.
کار خیــر   کنــد و  کــه فــرد خیــر نیــت مــی  کــرد : لحظــه ای  وی در خاتمــه عنــوان 
گیــرد چــرا  انجــام مــی دهــد در بهشــت بریــن و در بهتریــن نقطــه آن جــای مــی 

کــه ایــن وعــده خداونــد بــه ابــرار اســت.
 

برگزاری همایش کشوری خیرین سلامت آذری زبان در هتل استقلال تهران
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توضیحات وضعیت فعلی درصد پیشرفت فیزیکی زیربنا)متر مربع( شهر خیر عنوان پروژه

در 7 طبقه فعال 95 16500 تبریز مردانی آذر و  جمعیت خیریه نوبر
توسعه مرکز   غربالگری زنان 

الزهرا

در 4 طبقه فعال 65 5000 تبریز جمعیت  خیریه نوبر
احداث بخش دیالیز

بیمارستان امام رضا)ع(

در 6 طبقه فعال 100 16000 تبریز جمعیت خیریه نوبر
احداث بخش سوانح 

و سوختگی بیمارستان سینا

110 دستگاه تبریز
انجمن پژوهش، پیشگیری و درمان 

بیماران سرطانی تبریز
اهدای دستگاههای دیالیز به

بیمارستان امام رضا)ع( 

1۲ دستگاه تبریز نیکدل
اهدای دستگاههای دیالیز به

بیمارستان امام رضا)ع( 

در 4 طبقه فعال 45 4000 تبریز خانواده صادقی اسفهالنی
کلینیک طالقانی
)شیخ الرئیس ۲(

در 4 طبقه فعال 80 4500 تبریز شهرداری تبریز
ســـاختمان جدید بیمارستان 

کودکان تبریز

در 4 طبقه فعال 15 56000 تبریز مردانی آذر
بیمارستان تخصصی

کودکان مردانی آذر

در 2 طبقه فعال 85 800 شبستر دریانی های  مقیم مرکز مرکز بهداشتی دریان

در 1  طبقه فعال 30 500 شبستر
بخش دیالیز

بیمارستان فاطمیه

در 1  طبقه فعال 40 500 مرند احمد ارشادی
بخش دیالیز

کمری کوه  بیمارستان 

در 1/5 طبقه فعال 50 800 شبستر دانشگاه  و خیرین
مرکز بهداشتی 
درمانی سیس

در 3  طبقه
تعهد 
شده

5 1500 بستان آباد شرکتهای صنعتی منطقه
مرکز بهداشتی درمانی

تیكمه داش

در 3 طبقه فعال 75 1500 آذرشهر مجمع خیرین ممقان و دانشگاه مرکز بهداشتی  درمانی ممقان

در 1 طبقه در حال بهره برداری 98 850 هریس درمانگاه خیریه فاطمه زهرا)س(
مرکز بهداشتی درمانی 

بخشایش

در 1 طبقه تعهد  شده 110 ورزقان بانک پاسارگاد مرکز بهداشت جوشین

نگاهی گذرا به مشارکت خیرین در اجرای پروژه های دانشگاه
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سامانه سامد )سامانه الكترونیكی ارتباط مردم ودولت (
کارگیــری  ایــن ســامانه در آذر مــاه ســال 1389 و همزمــان بــا بــه 
کشــور   وقــت  محتــرم  وزیــر  جدید.وباحضــور  نیــروی  نفــر   17

گــردد. ســامانه مذکــور راه انــدازی 

سامانه الكترونیكی مردم و دولت
 ،111 تلفــن  شــماره  طریــق  از  کــه  اســت  ای  ســامانه  ســامد 
درخواســت هــا و شــکایات، پیشــنهادات اعــالم میگردد.ایــن 
ادارات  بــه  و  ج  در سیســتم  در  هــا  اپراتــور  توســط  اطالعــات 
کــه بالطبــع   مربوطــه توســط ســامانه مذکــور  ارســال میشــود  
در  تســریع   و  ادارات  بــه  حضــوری  مراجعــه  کاهــش  باعــث 
رســیدگی بــه امــورات مذکورمیگــردد. شــماره تلفــن 111 : ایــن 
ســامانه  بــا  ارتباطــی  کانالهــای  از  یکــی  عنــوان  بــه  سرشــماره 
گرفتــه شــده اســت  الکترونیکــی ارتبــاط مــردم و دولــت در نظــر 
ــا ایــن شــماره تمــاس  کــه ب کشــور  کــه از هــر نقطــه از  ــه نحــوی  ب
گرفتــه شــود بــه طــور خــودکار بــا ســایت پاســخگویی ســامد اســتان 
ــردد ودر صــورت پاســخگو نبــودن  گ ــرار مــی  مربوطــه تمــاس برق
شــود   مــی  ثبــت  و  ضبــط  گیرنــده  وتمــاس  مشــتری  صــدای 
وایــن ســامانه بصــورت ۲4 ســاعته آمــاده دریافــت شــکایات، 

باشــد. مــی  مــردم وهمــکاران  پیشــنهادات 

 اجرای سیستم سامانه سامد باعث :
ایجادبستری مناسب برای تعامل آسان مردم و دولت 	 
در 	  مــردم  و مشــکالت  پیشــنهادها  شــکایات،  بــه  رســیدگی 

تمــام ســطوح اجرایــی 
نظــارت مســتمر بــر حســن  اجــرای امــور، وظایــف واختیــارات 	 

دســتگاهها در فرآینــد ســامانه "ســامد “ 
بــه تقاضــای مــردم و 	  پاســخگویی ســریع و رســیدگی مؤثــر 

احقــاق حقــوق آنــان 
گــزارش تــا پیگیــری 	   بــه حداقــل رســاندن  فاصلــه زمــان ثبــت 

وحصــول نتیجه
کشــور و 	  ح مشــکالت ویــا درخواســتها در سراســر  امــکان طــر

امــکان پیگیــری آن در هــر زمــان و از هــر مــکان 
هدایــت وکنتــرل درخواســتها، مراجعــات و اطــالع رســانی بــه 	 

موقــع در مســیر رســیدگی بــه مشــکالت مــردم 
مکانیزه نمودن و متمرکز شــدن سیســتم رســیدگی به شــکایات 	 

در ســطوح مختلف اجرایی کشــور
ایجاد یک منبع اطالعاتی جامع از کلیه درخواســتها و مشــکالت 	 

گــردآوری شــده مردم
 تسریع در انتقال مشکالت و نظرات مردمی به مراجع مربوط 	 
و 	  عمومــی  اعتمــاد  جلــب  و  مــردم  رضایتمنــدی  افزایــش   

گســتری وعدالــت  مهــرورزی   شــعار  تحقــق 
 ســاز وکار مناســب بــرای مشــارکت اقشــار مختلــف جامعــه در 	 

فرآینــد رســیدگی بــه شــکایات  ایجادگــردد.

سواالت شایع سامد در سامانه دانشگاه علوم 
پزشكی تبریز

کمک مالی وهزینه های نقدی 	 
کمک مالی برای درمان در زمانهای بستری و اعمال جراحی	 
کمک مالی برای نازائی 	 
کمک مالی برای در خواستهای دارویی وداروهای کمیاب	 

در خصوص هزینه های دندانپزشکی وهزینه های دندانپزشکی 	 
کودکان معلول

در خصوص بیماران صعب العالج	 
در خصوص بازنشستگی قبل از موعد	 
کارمندان	  در خصوص حقوق ومزایای 
کارکنان غیر رسمی	  در خصوص تبدیل وضعیت 
در خصوص جایگزینی فرزند به جای والدین در ادارات مربوطه 	 
داخــل 	  واحدهــای  از  کارمنــدان  انتقــال  خصــوص  در 

کشــور  دیگــر  شــهرهای  یــا  دانشــگاهی 
در خصوص انتقال دانشــجویان از واحدهای داخل دانشــگاهی 	 

یا شــهرهای دیگر کشــور

پاسخهای ارائه شده از طریق سامانه سامد به 
صورت اختصار

کمــک مالــی وهزینــه نقــدی مراجعــان  	  در خصــوص بنــد ی1، 
گیرنــده را  ع یــا تمــاس  کاربــر ســامد  بایــد نامــه اربــاب رجــو
از  تــا  داده  ارجــاع  آذربایجانشــرقی  اســتان  اســتانداری  بــه 
کمتــر بــه  کارمــزد   طریــق خــود اســتانداری وجــه نقــد یــا وام بــا 

ــرد. ــق بگی ــخاص تعل اش
در خصــوص بندهــای ۲ و3، نامــه مراجعیــن بــه معاونــت 	 

درمــان ارســال شــده  و از طریــق ایــن معاونــت مراجعیــن را 
ح تکریــم جهــت مســاعدت  همــراه بــا نامــه ســامد ونامــه طــر
کننــد ویــا  کــز دولتــی  راهنمایــی مــی  یــا تخفیــف و.... بــه مرا
بــرای نازائــی  بیمــاران را بــه مرکــز الزهــراء وطالقانــی ارجــاع 
کــز  مــی دهنــد تــا اقدامــات و تخفیفــات الزم  از طریــق  مرا

ــرد گی انجــام 
بــه 	  ســامد  بــا  گیرنــده  س  تمــا  نامــه   ،4 بنــد  خصــوص  در 

معاونــت غــذا ودارو  ارســال مــی شــود تــا از طریــق ایــن واحــد 
در خصــوص مشــکالت دارویــی بــه مراجعیــن  راهنماییهــای 

الزم را انجــام دهنــد.
دانشــکده 	  بــه  مربوطــه  نامــه    ،5 بنــد  خصــوص  در 

دندانپزشــکی ارســال شــده  وطبــق تعرفــه های  دندانپزشــکی 
گیــرد.  مــی  انجــام  دانشــکده   ایــن  طریــق  از  الزم  اقدامــات 

بــه 	  گیرنــدگان   تمــاس  هــای  نامــه   ،6 بنــد  خصــوص  در 
از  درمــان  معانــت  ودر  شــوند  مــی  ارجــاع  درمــان  معاونــت 
طریــق بندهــای بیمــاران صعــب العــالج بــه ایــن بیمــاران  
رســیدگی مــی شــود یــا بصــورت رایــگان یــا بــا تخفیفــات ویــژه

در خصــوص بنــد 7، درخواســت بازنشســتگی قبــل از موعــد 	 
نامــه  هــای فــوق بــه مدیریــت محتــرم نیــروی انســانی  ارجــاع 
بــه  نامــه هــا  مــی شــوند وطبــق بخشــنامه هــای  وزارتــی 

اقــدام وجــواب داده مــی شــوند.
ومزایــا  	  حقــوق  خصــوص   در   ،9،10  ،8 بنــد  خصــوص  در 

کارکنــان غیــر رســمی  نامــه هــای مراجعیــن  وتبدیــل وضعیــت 
گــردد  وارســالی از ســامد بــه معاونــت پشــتیبانی ارجــاع مــی 
ــا از طریــق  ع داده شــود ی ــا پاســخهای الزم بــه اربایــب رجــو ت

پســت بــه آدرس ارســال شــود.
ــا 	  ــز وی ک ــدان از مرا کارمن ــال  ــت انتق ــد 11، جه ــوص بن در خص

کــه منــوط بــه  شــهرهای دیگــر طبــق بخشــنامه هــای وزارتــی 
شــرط قبــول واحــد انتقــال دهنــده و واحــد انتقــال شــونده 
دارنــد اقــدام مــی شــود وعلــل وعــوال انتقــال از واحدهــای 
مربوطــه بــا نامــه دریافــت شــده  ودر نهایــت منجــر بــه پاســخ 

کننــده مــی شــود. بــه درخواســت 

ــز 	  ک ــجویان از مرا ــال  دانش ــت انتق ــد 1۲،  جه ــوص بن در خص
ویــا شــهرهای دیگــر نامــه هــا بــه معاونــت آموزشــی ارســال مــی 
شــود تــا طبــق قوانیــن وبخشــنامه هــای آن واحــد اقــدام شــده 

وبــه دانشــجو پاســخ داده شــود.

سامانه پیامگیر ریاست دانشگاه ) 33352796(
پیامگیــر  ســامانه  عنــوان   تحــت   3335۲796 تلفــن 
مــردم  بیــن  ارتباطــی  پــل  منظــور  بــه  دانشــگاه   ریاســت 
اختیــار  در  روزی   شــبانه  کــه  باشــد  مــی  دانشــگاه  وریاســت 
شــکایت  هرگونــه  کــه  می باشــد  دانشــگاه  پرســنل  و  مــردم 
وپیشــنهادات را ضبــط  و مــورد رســیدگی وپیگیــری مســئولین 
ــر  ــر پیامگی کارب ــرد وایــن  پیامهــا توســط  گی دانشــگاه قرارمــی 
یــک بــه یــک شــنود شــده وپیــش نــوس مربوطــه تهیــه شــده 
نیــز  مــدارک  ع   رجــو اربــاب  از  مــدارک  وجــود  صــورت  ودر 
کــز  مرا بــه  شــده  الصالــق  مربوطــه  نامــه  وبــه  کــرده  وصــول 
مربوطــه جهــت پاســخگویی ارجــاع مــی شــود وســپس بعــد 
گیرنــده بــا   شــماره  کــز بــا  افــراد تمــاس  از وصــل جــواب از مرا
کتبــی  گرفتــه شــده وجــواب  تمــاس  آنــان  یــا همــراه  تلفــن  

بــرای آنــان خوانــده مــی شــود.

پیامهای شایع  پیامگیر ریاست دانشگاه علوم 
پزشكی تبریز

کادر 	  ورفتــار  اخــالق  از  نارضایتــی  اعــالم  خصــوص  در 
دولتــی واحدهــای  ومســئولین 

در خصــوص اعــالم نــا رضایتــی از شــلوغی واحدهــای دولتــی  	 
ومنتظــر مانــدن در صفــوف  ویــا از عــدم  بــاز شــدن  بموقــع 

درب درمانگاههــا وواحدهــای درمانــی 
بموقــع 	  پرداخــت  عــدم  از  نارضایتــی  اعــالم  خصــوص  در 

کارمنــدان ومزایــای  حقــوق 
هزینــه 	  اضافــی  دریافــت  از  نارضایتــی  اعــالم  خصــوص  در 

بــرای حــق چاقــو  ویــا حــق العمــل 
کارکنان	  در خصوص مشکالت شغلی 
وعــدم 	  دولتــی  واحدهــای  اورژانــس  از  رضایتــی  نــا  اعــالم 

بموقــع رســیدگی 

پاسخهای الزم برای پیامگیر
در خصــوص  بنــد 1،۲، بــه معاونــت درمــان ارجــاع مــی شــود 	 

وپاســخهای الزم از طریــق ایــن معاونــت وصــول مــی شــود
 در خصــوص  بنــد 3، بــه معاونــت پشــتیبانی ارجــاع شــده و 	 

پاســخ از طریــق ایــن واحــد وصــول مــی شــود
در خصــوص بنــد 4، بــه معاونــت درمــان ارجــاع مــی شــود 	 

وپاســخهای الزم از طریــق ایــن معاونــت وصــول مــی شــود 
ــه بیمــار عــودت داده مــی  در صــورت  احقــاق حــق هزینــه  ب

ــود. ش
در خصــوص  بنــد 5، بــه معاونــت پشــتیبانی ارجــاع شــده و 	 

پاســخ طبــق بخشــنامه هــای وزاریتــی از طریــق ایــن واحــد 
وصــول مــی شــود

در خصــوص بنــد 6، بــه معاونــت درمــان ارجــاع مــی شــود  	 
طبــق  وکارشــناس  شــده  ارجــاع  مربوطــه  کارشــناس  وبــه 
کــه از واحــد هــا بــه عمــل مــی آورنــد وپاســخهای  بررســیهایی 

الزم از طریــق ایــن معاونــت وصــول مــی شــود

آشنایی با سامانه سامد
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در مجتمع های سالمت چه می گذرد:

مصاحبه با دکتر تبریزی معاون بهداشت دانشگاه در خصوص مجتمع های سالمت  
خصــوص  در  لطفــا  ســالم،  عــرض  بــا   
ــا،  ــرد آنه ــوه عملك ــالمت، نح ــای س مجتمع ه
اهــداف و برنامــه هــای ایــن مراكزبــرای حــال 

و آینــده توضیــح بفرماییــد.
عزیـــز،  همشـــهریان  کلیـــه  و  شـــما  خدمـــت  ســـالم  بـــا 
ــرار  ــاده و قـ ــز اتفـــاق افتـ کـــه در حاشـــیه شـــهر تبریـ آنچـــه 
اســـت تعمیـــم داده شـــود بـــه ســـایر مناطـــق شـــهر تبریـــز 
کـــه خدمـــات  و اســـتان،مجتمع هـــای ســـالمت اســـت 
ـــی اولیـــه را درچارچـــوب ســـطح بنـــدی  بهداشـــتی و درمان
ـــا از طراحـــی  ـــه مـــی دهد.هـــدف م ـــه مـــردم ارائ خدمـــات ب
و اجـــرای ایـــن مجتمـــع هـــای ســـالمت در واقـــع ایـــن بـــود 
کامـــل ســـالمت را بـــه همـــه  کـــه بتوانیـــم خدمـــات جامـــع و 
کـــه  کنیـــم بطـــوری  مـــردم منطقـــه بـــه صـــورت فعـــال ارائـــه 
مـــردم حداقـــل پرداخـــت را از جیـــب خودشـــان داشـــته و 
کـــز ارائـــه خدمـــات  دسترســـی راحـــت تـــر و بهتـــری را بـــه مرا
کلـــی  بهداشـــتی و درمانـــی داشـــته باشـــند درواقـــع نـــگاه 

مـــا تامیـــن عدالـــت در ارائـــه خدمـــات ســـالمت بـــود.
کـــه جمعیتـــی  در درون ایـــن مجتمـــع هـــای ســـالمت 
حـــدود 40 تـــا 100هـــزار نفـــر را تحـــت پوشـــش قـــرار مـــی 
ــز ارائـــه  کـ کـــه در قالـــب خدمـــات در ایـــن مرا دهدآنچـــه 
پیشـــگیری،ارتقای  خدمـــات  ســـری  یـــک  شـــود  مـــی 
پاییـــن  کـــز  مرا از  ارجـــاع  فعـــال،  بیماریابـــی  ســـالمت، 
ــور  ــا حضـ ــع هـ ــن مجتمـ ــه در ایـ کـ ــی  ــه متخصصینـ ــر بـ تـ
حرفـــه  بهداشـــت  محیـــط،  بهداشـــت  دارند،خدمـــات 
ای بهداشـــت مـــدارس و بهداشـــت خانـــواده میباشـــد.
ــته  ع پیوسـ ــو ــوص بوقـ ــن خصـ ــه در ایـ کـ ــی  ــر نگاهـ تغییـ
ــان ارائـــه خدمـــات  ــرور زمـ ــه مـ ــه دولـــت بـ کـ ایـــن اســـت 
کنـــد و صرفـــا امـــر  گـــذار  بـــه بخـــش غیـــر دولتـــی وا را 
کـــه  را  ارزیابـــی  و  گذاری،نظـــارت  آموزش،سیاســـت 
وظیفـــه ذاتـــی دولـــت اســـت بـــر عهـــده بگیـــرد. در ایـــن 
برنامـــه بـــرای هـــر 4هـــزار نفریـــک پزشـــک و یـــک نفـــر 
گرفتـــه  کارشـــناس مراقـــب ســـالمت خانـــواده در نظـــر 
ایم،ایـــن دو نفـــر مســـوول ســـالمت افـــراد تحـــت پوشـــش 
ع دو،ســـه و یـــا چهـــار تـــا از ایـــن  خـــود هســـتند،از مجمـــو
ــد  ــرار میگیرنـ ــم قـ ــار هـ کنـ ــی  ــری وقتـ ــزار نفـ مناطـــق 4هـ
تشـــکیل یـــک مرکـــز ســـالمت را میدهنـــد در هـــر مرکـــز 

کارشـــناس مراقـــب  ســـالمت حداقـــل دو پزشـــک و دو 
اینهـــا دو خدمـــت  کنـــار  ســـالمت مســـتقر هســـتند در 
جدیـــد هـــم اضافـــه شـــد یعنـــی بحـــث تغذیـــه و بحـــث 
ــانی هـــم در ایـــن خصـــوص  کارشناسـ ســـالمت روان، و 
و  مشـــاوره  مراجعیـــن  و  مـــردم  بـــه  و  بـــوده  مســـتقر 
آموزشـــهای الزم را ارائـــه میدهنـــد در صـــورت نیـــاز، ایـــن 
کـــه در مرکـــز ســـالمت و  افـــراد بـــه پزشـــک متخصصـــی 
درنهایـــت در مجتمـــع ســـالمت حضوردارنـــد ارجـــا داده 
کـــه  اســـت  جایـــی  ســـالمت  مجتمـــع  میشوند.ســـتاد 
ــر نظـــارت،  کـــرده و امـ ــز ســـالمت را مدیریـــت  کـ ایـــن مرا
ارزیابـــی و توانمنـــد ســـازی محیـــط را برعهـــده دارد در 
کل،مدیریـــت ســـالمت منطقـــه بـــر عهـــده ســـتاد مجتمـــع 
گـــردر  کـــه ا ســـالمت اســـت. نقـــش دیگـــر ســـتاد ایـــن اســـت 
ـــز شـــبانه روزی وجـــود نداشـــته باشـــد ســـتاد  منطقـــه مرک
ــاز بـــوده ودر خدمـــت  ــر و شـــب بـ ــد بـــه صـــورت عصـ بایـ
کلینیـــک تخصصـــی نیـــز در ســـتاد  مراجعیـــن باشـــد. 
مجتمـــع ســـالمت بـــا تخصصهـــای داخلی،زنان،اطفـــال 
و روانپزشـــکی دایـــر میباشـــدو نیـــز پذیـــرای بیمـــاران 
کـــز میباشد.ســـتاد مجتمـــع  ارجـــاع داده شـــده از ســـایر مرا
کـــه  بـــرای ســـایر تخصصهـــا  ســـالمت موظـــف اســـت 
عقـــد  مربوطـــه  متخصصیـــن  بـــا  اســـت  نیـــاز  مـــورد 
کـــرده و جهـــت درمـــان ارجـــاع دهنـــد. خدمـــت  قـــرارداد 
گیـــرد خدمـــات  کـــه در مناطـــق صـــورت مـــی  دیگـــری 
کلینیکـــی بـــرای افـــراد تحـــت پوشـــش آن منطقـــه  پارا
اســـت، نتایـــج آزمایشـــات و... بصـــورت الکترونیکـــی بـــه 

کـــزو پزشـــک مربوطـــه ارســـال شـــده و در پرونـــده  مرا
خدمـــات  اینکـــه  بـــرای  شـــود.  مـــی  ج  در فـــرد 

گفتـــه شـــده بصـــورت مطلـــوب بـــه مـــردم 
ارائـــه شـــود مـــا یـــک سیســـتم نـــرم 

گرفتیـــم یعنـــی  افـــزاری در نظـــر 
الکترونیکـــی  پرونـــده 

ســـالمت بـــرای تمامـــی افـــراد تحـــت پوشـــش آن منطقـــه تشـــکیل مـــی شـــود 
ـــتم  ـــک سیس ـــط ی ـــالمت توس ـــع س ـــتاد مجتم ـــالمت و س ـــز س ـــن مرک ـــاط بی و ارتب
کـــه تمـــام خدمـــات ارائـــه شـــده بـــه  نـــرم افـــزاری برقـــرار مـــی شـــود بدیـــن شـــکل 
گـــر نیـــاز بـــه ارجـــاع باشـــد از  فـــرد در پرونـــده الکترونیـــک وی ثبـــت میشـــود و ا
کنـــد  کـــه ارجـــاع را دریافـــت مـــی  طریـــق نـــرم افـــزار ارجـــاع داده میشـــود و فـــردی 
کنـــون ثبـــت شـــده اســـت دسترســـی دارد. در  کـــه تا کلیـــه اطالعـــات بیمـــار  بـــه 
کـــه اشـــاره ای هـــم بـــه برنامـــه آینـــده داشـــته باشـــیم برنامـــه  پایـــان جـــا دارد 
کل تبریـــز را درقالـــب 10 منطقـــه  کـــه  کالنشـــهر تبریزایـــن اســـت  آینـــده مـــا بـــرای 
کـــه حـــدود 9 مجتمـــع  کنیـــم  شـــهرداری  بـــه ۲0مجتمـــع ســـالمت تقســـیم 
ســـالمت بصـــورت غیردولتـــی و 11مجتمـــع ســـالمت بـــا اســـتفاده از تـــوان و 
ــه پیـــش بینـــی میکنیـــم  کـ ــد آینـــده ای  ــد شـ ــای دولتـــی اداره خواهـ ظرفیتهـ
کالنشـــهر تبریـــزرا بـــه صـــورت صـــد در  کل  کـــه تـــا ســـال 95 بتوانیـــم  ایـــن اســـت 
صـــد تحـــت پوشـــش خدمـــات پیشـــگیری، ارتقـــای ســـالمت و بیماریابـــی قـــرار 
کـــز دسترســـی داشـــته باشـــند. بدهیـــم و مـــردم بتواننـــد براحتـــی بـــه ایـــن مرا
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دکتر مسعود فقیه دینوری به عنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه  منصوب شد
دکتــر محمــد حســین صومــی رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز طــی حکمــی دکتــر مســعود فقیــه دینــوری  را بــه عنــوان سرپرســت معاونــت توســعه مدیریــت و منابــع انســانی دانشــگاه  منصــوب 
ــه  ــا عنایــت ب ح مــی باشــد : جنــاب آقــای دکتــر مســعود فقیــه دینــوری  اســتادیار محتــرم دانشــکده پزشــکی باســالم و احتــرام، ب نمــود.   متــن حکــم صــادره دکتــر صومــی خطــاب بــه وی بدیــن شــر
گیــری از تــوان علمــی و  کاری و  تجــارب ارزشــمند قبلــی بموجــب ایــن ابــالغ بــه عنــوان سرپرســت معاونــت توســعه مدیریــت و منابــع دانشــگاه منصــوب میشــوید انتظــار دارم بــا بهــره  پشــتکار،انگیزه 
کافــی درهمــوار ســازی مســیر توســعه دانشــگاه مخصوصــًا  بــا نــگاه ویــژه بــه جایــگاه نیــروی انســانی در ســازمان موفــق باشــید. کارکنــان محترم،بــا صــرف وقــت  گرانقدر،مدیــران و  تجربــی عظیــم اســاتید 
گفتنــی اســت : دکتــر مســعود فقیــه دینــوری متولــد 1355  کتبــی اعــالم خواهدشــد.توفیق شــما را از خداونــد ســبحان خواســتارم.  البتــه انتظــارات روشــن بــر اســاس اهــداف و وظایــف ســازمانی بصــورت 
ح ذیــل مــی آیــد: رییــس مرکــز آموزشــی و درمانــی ســینا  کاری ایشــان بــه شــر گــروه داخلــی دانشــکده پزشــکی تبریــز مــی باشــد.مختصری از رزومــه  تبریــز بــوده و متخصــص بیماریهــای داخلــی و اســتادیار 
کمیتــه نظــارت بــر برنامــه تحــول نظــام ســالمت  کارکنــان دانشــگاه، دبیــر  کارگــروه پرداخــت مبتنــی بــر عملکــرد دانشــگاه، عضــو هیــات بــدوی رســیدگی بــه تخلفــات اداری  کنــون، عضــو  از 9۲/11/1۲ تا

ح تحــول نظــام ســالمت دانشــگاه  دانشــگاه، عضــو شــورای اخــالق پزشــکی دانشــگاه،عضو ســتاد مرکــزی طــر

برگزاری اولین جلسه هم اندیشی برنامه جامع اصالح نظام اداری دانشگاه های گروه دو  در دانشگاه علوم پزشکی تبریز 
اولین جلسه هم اندیشی در خصوص نحوه تدوین برنامه عملیاتی مبتنی بر برنامه جامع اصالح نظام اداری در دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار شد .

کشــور  کمیتــه تحــول اداری دانشــگاه  بــا اعــالم ایــن خبــر افــزود : بــا توجــه بــه تقســیم بنــدی دانشــگاههای علــوم پزشــکی  گــزارش ســرویس خبــری روابــط عمومــی دانشــگاه ، ملیحــه جعفریــان دبیــر  بــه 
گــروه دو ، اولیــن جلســه  گرفتــن دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز بــه همــراه دانشــگاههای  آذربایجانغربــی ، اردبیــل و مراغــه در  گــروه )بــر اســاس ضوابــط اجرایــی آمایــش آمــوزش عالــی ( و قــرار  بــه ده 

گــروه در دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز برگــزار شــد. مشــترک بــا اعضــای 
کلــی نظــام  گفــت : بــا توجــه بــه تکلیــف دســتگاههای اجرایــی درعملیاتــی نمــودن برنامــه جامــع اصــالح نظــام اداری مبتنــی بــر سیاســت هــای  وی در خصــوص تبییــن چرایــی برگــزاری ایــن جلســه 
ع از طــرف وزارت  کشــوری و نقشــه راه اصــالح نظــام اداری مصــوب 93/10/۲8 هیــات وزیــران و پیگیــری موضــو اداری ابالغــی مقــام معظــم رهبــری ) مدظلــه العالــی (، قانــون مدیریــت خدمــات 

گــروه در تبریــز برگــزار شــد . گــروه دوم ، اولیــن جلســه  بهداشــت و باتوجــه بــه انتخــاب دانشــگاه بــه عنــوان ســرگروه 
کلیاتــی در خصــوص  گفــت : دکتــر دینــوری در ایــن جلســه پــس از بیــان  کــردن برگــزاری جلســه و حضــور معــاون توســعه مدیریــت و منابــع انســانی دانشــگاه در ایــن جلســه  جعفریــان بــا مثبــت ارزیابــی 

گــروه دو ارائــه نمــود . کمیتــه هــای پنجگانــه آن ، مطالبــی در مــورد تدویــن اهــداف ســه ســاله دانشــگاههای  برنامــه هــای هشــتگانه اصــالح نظــام اداری و 
گــروه  کاری  گــذاری برخــی از خدمــات بــه دفاتــر پیشــخوان ، جــزو اولویــت هــای  گذاریهــا و شناســایی و وا گردیــد دو برنامــه وا گفــت : مقــرر  کمیتــه تحــول اداری دانشــگاه در مــورد مصوبــات جلســه  دبیــر 

گردیــد .     گــروه دو بــه دبیرخانــه برنامــه جامــع اصــالح نظــام اداری تعییــن  دو واقــع شــود و اول مهرمــاه ســال جــاری بــه عنــوان موعــد ارســال فــرم هــای مربوطــه از طــرف 
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درخشش ورزشکاران دختر دانشگاه علوم پزشکی تبریز در دوازدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور
شــطرنج،آمادگی  فوتســال،  بســکتبال،  والیبــال،   : شــامل  ورزشــی  رشــته   11 در  کشــور  سراســر  پزشــکی  علــوم  دانشــگاههای  دختــر  دانشــجویان  ورزشــی  فرهنگــی  المپیــاد  دوره  دوازدهمیــن 
گردیــد. کاراتــه، تیرانــدازی و شــنا از مورخــه ۲3 لغایــت 30 مــرداد مــاه 94 در پردیــس نازلــوی دانشــگاه علــوم پزشــکی ارومیــه برگــزار   جســمانی، دو و میدانــی، تنیــس روی میــز، بدمینتــون، 

کــه  کــرده بــود  کاروان ورزشــی دانشــگاه بــا 83 نفــر از ورزشــکاران دختــر در تمــام رشــته هــای ورزشــی مذکــور شــرکت  گــزارش ایــوب اندبیلــی مســئول روابــط عمومــی معاونــت دانشــجویی و فرهنگــی،   بــه 
در نهایــت بــا نتایــج بــه دســت آمــده زیــر بــا نتیجــه قابــل قبــول نســبت بــه دوره قبــل مســابقات را بــه اتمــام رســاند :

مقام اول در رشته تفنگ بادی
مقام دوم در رشته آمادگی جسمانی 

مقام سوم در رشته تنیس روی میز
 مقام سوم در رشته بسکتبال

مقام چهارم در رشته فوتسال
مقام چهارم در رشته دو و میدانی

مقام چهارم در رشته تیر اندازی

الزم به ذکر است تیمهای شطرنج و بسکتبال تبریزبه عنوان با اخالق ترین تیم های مسابقات برگزیده شدند

نتایج رشته های انفرادی به همراه اسامی تیم های دارای مقام دانشگاه  به شرح زیر می باشد: 
آرزو  دیبــا،  فاطمــه  المــع،  ضیــاء  لیلــی  جســمانی:  آمادگــی 
نقــی زاده )مربــی(، مهــر  افســانه عظیمــی، فاطمــه  دهقــان، 

)سرپرســت(  ســاالری  انگیــز 
انفرادی : خانم لیلی ضیاء المع مقام اول 

تیــر انــدازی:  پریچــه محمدیــان ، زهــرا صفــری ، فاطمــه بنــی 
ــت( ــه اقبال)سرپرس ــی(،  معصوم کیقبادی)مرب ــرا  ــد؛   زه مه

ــام  ــری  مق ــرا صف ــام دوم، زه ــان  مق ــه محمدی ــرادی: پریچ انف
ســوم

تنیــس روی میــز: نســیم براتــی، الهــام احمدی،پریســا ذکائــی،  
شــبنم طهماســبی

شهربانو ناصری)مربی(، سعیده اله وردی )سرپرست(
انفرادی : نسیم براتی مقام سوم 

دو و میدانی : 
ماده 1500 متر: مریم رحیم زاده مقام سوم 

کرمی مقام سوم   ماده پرش طول: نساء  خدا
ماده  پرتاب وزنه :    شیوا تقلیدی مقام چهارم 

مــاده 4*400 متــر : )ســپیده قدســیان، زهــرا حاجــی زاده، مهســا 
خادمــی  و فرنــاز طالــب عباســی(  مقــام پنجــم
ماده  800 متر : مریم رحیم زاده مقام ششم 

کرم آمقانی )مربی(، مهین داهیم )سرپرست( ا

بسکتبال: 
خــزر قاســم پــور، پرســتو خیرالدیــن،  صبــا پیشــداد، مریــم داداش زاده،  غزالــه صبــور، دریــا وفــادار افشــار، صنــم محمــدزاده، شــبنم محمــدزاده، آیــدا ســرابی، بهــاره موســی زاده، ســحر عاطفــی ملکــی و 

کریمی)سرپرســت( هانیــه عزیــزی: مهســا بابایی)مربــی(،  مینــا 

فوتسال:
کانــی : فریــده  ســمیرا رجائی،زهــرا حســین زاده،حاتمــه الســادات حســینی، فایضــه قادریان،آیســان طالــب ســیس، تکتــم ذوقــی توانــا، ســمیرا عمرانــی، مهرآســا علیــزاده، دنــا پارســا، اشــکین محمــدی 

اســدی)مربی( ســمیرا اســماعیلی )سرپرســت(

کاراته:
کیلو، رقیه عالی )مربی(، طاهره آذر آبدار )سرپرست( کیلو، سپیده سیاهی مقام سوم وزن مثبت 68  کیلو، نگار نادری مقام سوم وزن منفی 68  نسیم ترابی مقام سوم وزن منفی 55 

کبری کاروان : مریم ا سرپرست 
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دین اسالم وبهداشت  
دیــن مقــدس اســالم، حــاوی نــکات غنــی و ظریــف از بهداشــت 
کامــل در زندگــی فــردی و اجتماعــی اســت و عمــل بــه ایــن توصیــه 
هــای بهداشــتی، ضامــن ســالمت فــردی و اجتماعــی اوســت. 
البتــه در اســالم، حفــظ تندرســتی، ایــن نعمــت ارزشــمند الهــی بــر 
کــرم صلــی اهلل علیــه و  همــگان واجــب اســت و حضــرت رســول ا
آلــه مــی فرمایــد: »دو نعمــت اســت کــه مردم قــدر آن را نمــی دانند: 
یکــی ســالمتی و دیگــری جوانــی«. چــون تندرســتی از بــزرگ تریــن 
نعمــت هــای خداونــد متعــال اســت، بایــد در حفــظ آن بکوشــیم 
و پیــش از آنکــه بســتر بیمــاری را در آغــوش بگیریــم، بــه اصــول 
بهداشــتی توجــه و بــا حفــظ بهداشــت خصوصــی و عمومــی و 

کنیــم. گیــری  روانــی از ایجــاد بیمــاری تــا حــد تــوان پیــش 

 بهداشت بدن از نظر قرآن
قــرآن مجیــد پیــروان خــود را بــرای زیســتن در محیطــی پــاک و 
مطمئــن بــه حفــظ بهداشــت فــردی و اجتماعــی فــرا مــی خوانــد. 
کــرم صلــی اهلل علیــه و آلــه بــه او مــی  خداونــد پــس از بعثــت پیامبــر ا
ــر:   ــاز«. )مدث ــزه س ــود را پاکی ــه خ ــْر؛ جام ــَک َفَطّهِ ــه »َو ِثیاَب ک ــوزد  آم
کنــد و  (4و بــر آن اســاس، امــت او را بــه دیــن خــود دعــوت مــی 
ّوابیــَن َو ُیِحــّبُ  ــد: »ِإّنَ اهلَل ُیِحــّبُ الّتَ ــاکان مــی فرمای در ســتایش پ
ریــَن؛ خداونــد توبــه کننــدگان را دوســت دارد و پــاکان را نیــز  اْلُمَتَطّهِ
ــز  ــی نی ــش آب در پاکیزگ ــه نق ــرآن ب ــره:۲۲۲ ( ق ــت دارد«. )بق دوس
ــماِء مــاًء َطُهــوًرا؛ از  ْنَزْلنــا ِمــَن الّسَ

َ
کنــد و مــی فرمایــد: »َو أ اشــاره مــی 

آســمان آبی فرو فرســتادیم که پاک و پاک کننده اســت«. )فرقان: 
(44 در حقیقــت، ســفارش اســالم بــرای وضوســاختن پیــش از هــر 
ــا غســل هــای واجــب و  نمــاز واجــب و مســتحبی در شــبانه روز و ی
مســتحب، دلیــل محکمی بر اهمیــت پاکیزگی و نظافــت، در آموزه 
کــه آب بــه  هــای اســالم اســت. هنــگام غســل و وضــو واجــب اســت 
کــه ایــن دقــت، تمیــزی بــدن را بــه حــد کافــی  ســطح پوســت برســد 
در پــی دارد، خداونــد در ســوره مائــده، آیــه  6مــی فرماید:»خداونــد 
نمــی خواهــد مشــکل بــرای شــما ایجــاد کنــد، بلکه می خواهد شــما 
را پــاک ســازد و نعمــت خــود را بــر شــما تمــام کند، شــاید شــکر او را به 
جــا آوریــد«. هیــچ مکتبــی بــه انــدازه اســالم بــه نظافــت ارزش قائــل 

نیســت اســالم نظافــت را جــزء دیــن قــرار داده اســت .

 بهداشت دهان و دندان
کارهاســت.  ــرای انجــام بســیاری  دهــان، عضــوی مهــم از بــدن ب
نــرم کــردن غــذا بــه وســیله دنــدان هــا، بــه وظیفــه دســتگاه گــوارش 
کــه دنــدان هــای  کســانی  کنــد و  کمــک مــی  در هضــم غــذا بســیار 
ســالمی ندارنــد، بــه ســوءهاضمه و یــا دیگــر ناراحتــی هــای داخلــی 
دچــار مــی شــوند. ازایــن رو،بایــد بــرای نگهــداری درســت دنــدان ها 
بکوشــیم. بــرای ایــن کار الزم اســت پــس از صــرف غــذا دنــدان هــا را 
ک بزنیــم تــا ذرات غــذا از البــه الی دنــدان هــا خــارج شــوند،  مســوا
ک در دســترس نباشــد، دهــان بایــد بــا آب تمیــز شســته  گــر مســوا ا
شــود. بــرای تمیزکــردن الی دنــدان هــا نیــز، اســتفاده از نــخ دنــدان 
توصیــه مــی شــود. ســالم بــودن لثــه هــا بــرای ســالمت دنــدان هــا 
ــاره  ــه درب ــی اهلل علیــه و آل ــرم صل ک ــر ا اهمیــت بســزایی دارد. پیامب
ــّقَ علــی اّمتــی  ــْو ال َاْن َاُش ــد: َل بهداشــت دهــان و دنــدان مــی فرمای
گــر تــرس از زحمــت و مشــقت  ُکّل الصــالة. ا ِک فــی  ــوا َمْرُتهــم بالّسَ َ َ

ال
کــردم. ک را بــرای هــر نمــاز بــر پیروانــم واجــب مــی  نبــود، مســوا

بهداشت جسم و روح
ــاره  اســالم، راهنمــای مطمئــن انســان در تمــام ابعــاد زندگــی، درب
ــی  ــلمانان م ــه مس ــتوراتی ب ــز دس ــت نی ــب و بهداش ــی ط کل ــول  اص

دهــد. قــرآن مجیــد برخــی امــور را حــرام و بعضــی دیگــر را مبــاح 
کــه بــه طــور مســلم، همــه ایــن ســفارش  و حــالل دانســته اســت 
هــا بنابــر حکمــت خــاص خــود و بــا توجــه بــه وضــع جســم و جــان 
انســان تشــریح شــده انــد. هــر آنچــه در قــرآن، حــرام شــناخته شــده 
اســت، بــی شــک از لحــاظ مــادی یــا معنــوی بــرای مــردم زیانبارنــد 
ــاد مــی شــود،  کــه در قــرآن، از آن بــه حــالل و مبــاح ی و هــر چیــزی 
ــا  ــه ممکــن اســت م ــذار اســت. البت ــر صحــت جســم و روح تأثیرگ ب
فلســفه و حکمــت حرمــت و حلیــت را ندانیــم قــرآن کریــم آدمــی را از 
ُکُلــوا َو اْشــَرُبوا َو ال  کــرده و فرمــوده اســت:  زیــاده روی در تغذیــه نهــی 
ُه ال ُیِحّبُ اْلُمْســِرفیَن. )اعراف: (31 بخورید و بیاشــامید،  ُتْســِرُفوا ِإّنَ
کننــدگان را دوســت نــدارد.  کــه خداونــد اســراف  امــا اســراف نکنیــد 
مضمــون ایــن آیــه از مهــم تریــن دســتورات بهداشــتی اســالم اســت 
ــه  ک ــا، مصــرف اضافــی غذاســت  ــاری ه و سرچشــمه برخــی از بیم
در واقــع، بــار ســنگینی بــرای قلــب و دیگــر دســتگاه هــای بــدن 
بــوده و زمینــه ای بــرای شــروع انــواع ناراحتــی هــای جســمی مــی 
باشــد. ازایــن رو، نخســتین گام بــرای درمــان برخــی از بیمــاری هــا، 
تصمیــم جــدی داشــتن بــرای رعایــت ایــن توصیــه اســالم اســت تــا 

جســم و روحــی پــاک و ســالم داشــته باشــیم.

 نقش مذهب در بهداشت روانی
ــی و  ــت آدم ــم و تربی ــی و تعلی ــت روان ــواره در بهداش ــب هم مذه
زندگــی فــردی و اجتماعــی او، منشــاء خیــر و نیکــی بــوده اســت. 
کــه جامعــه از افــراد خــود انتظــار دارد از دســتورات  بــر ایــن اســاس 
کامــل مذهبــی زندگــی  دینــی خــود پیــروی و بــا ایمــان و اعتقــاد 
کننــد. احســاس امنیــت روانــی، بــر تأمیــن ســالمت روان انســان 
ــگاه  ــذار اســت و ایــن احســاس، خــود ناشــی از جای بســیار تأثیرگ
در  ســالم  روان  هــای  نشــانه  از  اوســت.  اجتماعــی  مثبــت 
انســان بالــغ، داشــتن ایمــان قــوی اســت. بســیاری از عالمــان و 
کــه یگانــه مانــع تحقــق خواهــش  فیلســوفان بــر ایــن عقیــده انــد 
هــای نفســانی، نیــروی ایمــان و باورهــای دینــی اســت. افــراد 
اراده  بــا  و  هراســند  نمــی  پیشــامدها  و  مشــکالت  از  متدیــن، 
کننــد و بــا علــم  محکــم و تــوکل بــه خــدا، شــکیبایی پیشــه مــی 
و ایمــان بــه حــل مشــکل مــی پردازنــد. امــام جعفــر صــادق علیــه 
اســت  برشــمرده  ایمــان  بــا  شــخص  بــرای  را  صفاتــی  الســالم 
کــه آراســتگی بــه ایــن صفــات، افــراد را در برابــر آســیب هــای 
روانــی اجتماعــی مقــاوم مــی ســازد، از آن جملــه انــد: تانــت و 
گرفتــاری هــا؛  ــر حــوادث؛ صبــر و شــکیبایی در  اســتواری در براب
ــد داده  ــه خداون ک ــه روزی ای  ــت ب ــت؛ قناع ــکرگزاری در نعم ش
اســت؛ روانداشــتن ســتم بــر دشــمنان؛ تحمیــل نکــردن خــود بــر 

ــا تحمــل ســختی هــا. دیگــران؛ تأمیــن آســایش دیگــران ب

 رهنمودهای قرآنی برای تسکین و درمان بیماری های روانی
ال ِبِذْکــِر اهلِل َتْطَمِئــّنُ اْلُقُلــوُب؛ 

َ
الــف- درمــان، بــا ذکــر و یــاد خــدا: »أ

کــه بــا یــاد خــدا دل هــا آرامش مــی یابــد«. )رعد:(۲4  گاه باشــید  آ
ــرا  ــت؛ زی ــر خداس ــان روان، ذک ــی درم ــای اساس ــن راه ه از بهتری
ــد و  ــی زدای ــی را م ــرس و نگران ــد، ت ــی ده ــال م ــا را ج ــب ه ــر قل ذک
احســاس امنیــت درونــی در فــرد بــه وجــود مــی آورد، بــه عبــارت 
گونــه نــا امنــی را بــه امنیــت و دشــمنی را  دیگــر یــاد خداونــد هــر 
کنــد. همچنین  بــه محبــت و اضطــراب را بــه آرامــش تبدیــل می 
گرفتــه اســت،  کــه ناامیــدی ســراپای وجــودش را فرا فــرد افســرده 
کنــد، ولــی همیــن فــرد  کســی او را درک نمــی  کــه  مــی پنــدارد 
کنــد و همــواره خداونــد  در حضــور خــدا احســاس آرامــش مــی 
کــه یقیــن مــی یابــد در  را بــا خــود همــراه مــی دانــد، بــه حــدی 
ــم در  کری ــد  ــز خــدا او را رهــا نخواهــد ســاخت. خداون تنهایــی نی
کنــم شــما را«.  کنیــد مــرا تــا یــاد  قــرآن فرمــوده اســت: »پــس یــاد 

)بقــره: (144

 درمان، با خواندن قرآن و دعا
َیزیُد  ال  َو  ِلْلُموْءِمنیَن  َرْحَمٌة  َو  ِشفاٌء  ُهَو  ما  اْلُقْرآِن  ِمَن  ُل  ُنَنّزِ َو 
نماییم  می  نازل  و  اسرائیل:(45  )بنی  َخساًرا.  ِإاّل  الّظاِلمیَن 
نمی  و  مؤمنین  برای  است  رحمت  و  شفا  آن  را  آنچه  قرآن  در 
در  اهلل  رحمه  طباطبایی  عالمه  زیان.  جز  را  ستمکاران  افزاید 
گر قرآن را  که ا تفسیر این آیه شریفه اشاره به این مطلب دارد 
که  به منزله شفا بدانیم، پس باید امراضی وجود داشته باشند 
دارو  که  گونه  پذیرد؛ همان  قرآن صورت  از طریق  آنها  شفای 
بنابراین چنانچه نفس  دارد.  ها  بیماری  برای  اثر شفابخشی 
گرایش یابد و اسیر هوی و هوس های مادی  انسان به مادیت 

گردد، درمان این بیماری او جز به مدد قرآن امکان ندارد.

 درمان، با توبه کردن:
گنــاه و تقصیــر  در برخــی بیمــاری هــای روانــی، بیمــار احســاس 
کار  گذشــته خــود دارد و خــود را خطــا شــدیدی نســبت بــه اعمــال 
گنــاه  کــه مرتکــب  محــض مــی دانــد. حتــی بیمارانــی هســتند 
گنــاه،  و خطایــی نشــده انــد، ولــی بــر اثــر پیشــروی احســاس 
درونشــان بیمــار شــده اســت. بــه طــور مثــال: فــرد افســرده فقــط 
بــه گذشــته خــود مــی نگــرد و در تفســیر رخدادهــای گذشــته خود 
ــوده  ــا فــرد وســواس، ناخواســته خــود را آل را مقصــر مــی دانــد و ی
ــراری  ــا را تک کاره ــواس  ــد و از روی وس کن ــی  ــس م ــکار ح گناه و 
گروهــی از بیمــاران  ک پنــدارد.  انجــام مــی دهــد تــا خــود را پــا
کــرده خــود پشــیمان و بــه اضطــراب  گناهکارنــد و از  کــه درواقــع 
بــه توبــه و  بــا توســل  انــد، بهتــر اســت  و نگرانــی دچــار شــده 
بازگشــت بــه خداونــد بــه تطهیــر روانــی برســند تــا از شــرم ســاری 
کــه  گنــاه نیــز برهنــد. توبــه، یعنــی پشــیمانی از عمــل ناشایســت 
ــه مــی  گرفت ــم  ــن تصمی کار ای ــِس  ــه نف ــت ب ــی درس گاه ــس از آ پ
ــا هــوس هــا مــی ســتیزد و ســرانجام آن  ــا توبــه، ب شــود. آدمــی ب

ــی اســت ــه اعتــدال و درنتیجــه ســالمت روان بازگشــت نفــس ب

سالمتی و حفظ تندرستی در اسالم
حجة االسالم یوسف خیری
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ظهر دیشب! 
محمود سید مرتضوی

مــی شــود یــک امشــبی را بــا دلم خــوش تا کنی
یک نفـــــس پـــــــــرواز را مبهــــــوت آن عنقا کنی

کـن، رها شو، پر بکش من نمی گویــــم رهایم 
کــه بــا پرواز خــود در این قفـــــــس غوغا کنی تــا 

ظهــر دیشـــــــب آســمان غلتیــد از چشــمان تــو
کنــم، رفتی که عاشــورا کنی کــه چشـــــمم وا  تــا 

خوب یادم هســت وقتی آســمان پر می کشید
کنــی می رســـــیدی تــا جنـــــــــون را محمــِل لیــال 

زیر پای چشم هایت جام غم آن شب شکست
کنــی کــه می دانســت رفتــی در دل مــا جــا  چــون 

چوبشــان اســب های  بــا  آســمان  بچه هــای 
کنــی برپــا  را  خانــه  تــا  آمدنــد  پیشــوازت 

می رســد" ســواری  "دارد   : زد  فریــاد  کودکــی 
کنــی کــه قفــل قلب هـــــــــــــا را وا  گفــت: می آیــی 

بنی آدم

یکدیـــــــگرند" اعضـــــــــای  »بنــــــــی آدم 
گوهـــــــــرند" “کــه در آفرینـــــــش ز یــک 

بــود پــاک  گوهـــــــــــــری  ازل   از  مــرا 
بــود نــاب  گوهـــــــــــر، سرشــــــتم زر  نــه 

نــه فکـــــــری، خیالــی نــه اســـــمی ز جــاه
همــه عضــــــــو عالــــــــم ز نــادار و شــاه

ــام بــود ــه پســوند در ن ــه پیشــوند و ن ن
کار بــود نــه ایســـــــمی، نــه ایســــــــتی در 

کالن ز دخــت و ز پــــــــــور و ز خــــــــــرد و 
کل و همــــــــــه بی نشــان ز جــــــــزء و ز 

روزگار در  بـــــــــــــود  مهرشــــــــان  چنــان 
بگفتــا  چنیــن ســــــــــعدی خــوش قــرار

روزگار” آورد  درد  بــه  عضــوی  “چــو 
“دگــــــــــــــر عضوهــا  را نمــــــــــاند  قــــــــرار”

ندیدیــــــــــم در عصــر خویــش ولیکــن 
ــرد ز اقــوام و خویــش ــتی بگی ــه دســـــ ک

مــا کاروباریــم   در  گـــــــــــرم  چنــــــــــان 
مــا کارزاریــــــــــم   در  کــه  توگویـــــــــی 

ســــــحر تــا بــه شــب بحــر یک لقمه نــان
دوان زمانـــــــــی   پیـــــــــاده   زمــــــــانی  

ــا ــر جان ه ــم خورده  بـــــــ ــزاران قســــــــ ه
کنیــم ســــــــفره و خوان هــا کــه رنگیــن 

کنیــم انســـــــــــان   جملــه  ســر  بــر  کلــه 
کنیــم قــــــــــرآن  و  دیــن  از  مایــه  همــه 

گشــت فرامــوش   یــاران   مهــر  دگــر 
غــم و غصــه برجــان، هم آغــوش گشــت

ــت بســت محبــت ز دل هــای مــا رخــــــــ
بســت ســــــــــخت  مــا  آزار  بهــر  کمــر 

همـــــــی  روزگاران  آن  کــــــــف  از  برفــت 
مرا  گفتــــــــه ی   سعدی آمــــــــــــد  دمــــــــی

کــــــــــز محنــت دیگــران بی غمــی” “تــو 
کــه نامــت  نهنـــــــد  آدمــی” “نشـــــــــاید 

سئویره م

کانــــــــــی حرمتـــــــــین  معدنـــی  محبــت 
هربیرانســــــــانی ســـــــــایقلی  ســــــئوگیلی 

جوانــی قوجـــــــا  یاشـــــایــــان  شــــــــــرفله 
ســـــــئویره م                  گایــی  جاهلــــــــی،  عاقلــی، 

دریانــــــی دره نــــــــی چایـــــــــی گــــــــــــوره نده
نــده گــــــــــوره  کهلیــــــــگی بایــی  قمرونــی 

نــده گــوره  هایــی  هارایــی  بلبلــده ن 
ســئویره م                یایــــــــــــــــی  پـــاییزی  بـاهــــــاری 

چــــاغینا باتــــــــان  گــونشـــــــین  اوال  آنــد 
چاغینــا یـــــــــاتان  انســانالرین  یالقیـــــــــز 

چاغینــا ســـــــــــاتان  عـــــــــــزتینی  غـــــافل 
ــئویره م               ــی ســـــ ــشی آیـــــــ گونــــــ ــدوزی  اول

ــانین ــان انس ــونده ن  قاچ ــت مولکــ جهال
آنانـــــین آتــــــــــــا  وران  دیــــــــزله ریــــــــنه 

غـــفلتده ن آییــالن قیــــــــــزین اوغالنیــن
م               ســـــــئویره  وایــی  پارالیــان  دیلینـــــــده 

ــدان یــه تــی شــن پــای آز اولســادا تانریمـــ
بیــــرآزاولســــــــــــادا آوال  آز  آزدانـــــــــــدا 

ــته لیگـــی چــوخ نازاولســادا هــه لــه اوســــــ
تانریمـــــدان یــه تــی شــن پایــی ســئویره م          

آنــد اوال ســـــــجاده ســینه ))ســاجدین(( 
سســینه حزیــن  آنامیــن  بیــــــــرچک  آغ 

ســینه شــــــماره  ایکــــی  اون  بیــــــــــرایلین 
بیــــرده ن مین بیره تک سایی سئویره م                  

رحمان عباسی

میر علی اشرف نقیبی
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کارمند پیام تبریک دکتر محمدحسین صومی رئیس دانشگاه به مناسبت روز 
گفــت. بــه  کارمنــد را تبریــک  دکتــر محمدحســین صومــی رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز طــی پیامــی فــرا رســیدن چهــارم شــهریور روز 
ــا والدت امــام هشــتم مصــادف  کــه امســال ب کارمنــد  ح اســت:  چهــارم شــهریور و روز  گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه متــن پیــام بدیــن شــر
گویــم  کــرده ایــد ازصمیــم قلــب تبریــک مــی  کــه افتخــار خدمــت بــه مراجعیــن محتــرم را پیــدا  شــده اســت را بــه محضــر تمامــی همــکاران عزیــز 
گذشــته در جهــت انجــام وظیفــه ، تأمیــن رضایــت مشــتریان و خالــق هســتی انجــام دادیــد صمیمانــه  کــه در طــول یکســال  و ازهمــه خدماتــی 
کارمنــد دولــت بــودن در جامعــه مــا یــک امتیــاز ویــژه محســوب میشــود ، هنــوز هــم خیلــی هــا عالقمنــد بــه  سپاســگزارم. مــی دانیــم از دیــر بــاز 
کــه بهــر دلیلــی میســر نمــی شــود ولــی چــه زیباســت ایــن نعمــت الهــی را قــدر بدانیــم در حالیکــه حقــوق خــود را  قرارگیــری در جمــع مــا هســتند 
مطالبــه مــی نمائیــم آنــی از انجــام وظایــف خــود غفلــت نورزیــم . ایثــار، تــالش صادقانــه ، رضایــت خــدا و خلــق خــدا را برآســایش خــود مقــدم 
دانســتن انجــام عالمانــه کارهــا ،جــواب گویــی بــه موقــع بــه تقاضاهــای درســت مــردم ، مطالبــه عمومــی اســت ســعی نماییــم اعتمــاد جامعــه به 
کارمنــدان را افزایــش دهیــم . پــر واضــح اســت شــما بزرگــواران درایــن مــورد بــا بنــده هــم رأی هســتید پــس بیاییــد دســت در دســت هــم دهیــم 
کامیابــی شــما و خانــواده محترمتــان آروزی قلبــی ماســت. بــه مهــر دانشــگاه ومیهــن خویــش را بهتــر از قبــل بســازیم . ســالمت ، ســعادت و 

خ افراخته است کو به جنگل سر به چر ساز من از شاخ سروی جنگلی است  
بر ســـرش مرغان جنگل تاخته  اســـت چتر بال افشان و خوش خوان سالها  
در بــهـــــاران آشیان ها ساختـــــــه  است در خالل شــــاخ و برگــــــش بلبـــــــــــالن  
کان مرغکان بنواخـته  است هر نـــــــــــوا  کرده چـــــــــون نوار   گویی ضبط  شاخه 
که بر  وی آخته  اسـت تیشــــــه و خـنجر  تا شود ساز     و     به دست ما رســـــــد  
خاطرات خـــــود به یاد انداخــــــته  است کنـــــــــون با نـــــــوازش های من   گو  یی ا
کــــــف باختـــــه  اسـت که از  داغ یارانــــی  چوب خشک است و به دل باقی هنوز 

کنـــــد غـــــــوغا به یـــــاد فاخـــته  است ور  گر   زند  چـــه چـــه  به یاد بلبـــــــــــل است  

استاد شهریار

ساز من
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کـــه  بـــه تاریـــخ پزشـــکی جهـــان نشـــان مـــی دهـــد  نگاهـــی 
کـــه اروپـــا دســـتخوش  درقـــرون وســـطی )1500 – 500 میـــالدی( 
گیریهایـــی چـــون طاعـــون، آبلـــه، ســـل  تاخـــت و تـــاز همـــه 
ــلطه  ــت سـ ــدت تحـ ــه شـ ــکی بـ ــم پزشـ ــده و علـ گردیـ ــذام   و جـ
گرفتـــه بـــود ایرانیـــان طالئیـــه دارعلـــم  خرافـــات و تعصبـــات قـــرار 
ـــالت  ـــا حم ـــان ب ـــوق و همزم ـــر دوران ف ـــد.در اواخ ـــکی بودن پزش
ــل ا...  ــیدالدین فضـ ــه رشـ ــران خواجـ ــه ایـ ــوالن بـ ــر مغـ ویرانگـ
و  سیاســـتمدار  خ،  مـــور میـــالدی(،   1۲57 )متولـــد  همدانـــی 
ــیار بـــارزی  پزشـــک قـــرن هفتـــم و هشـــتم هجـــری نقـــش بسـ
در پیشـــگیری از انحطـــاط طـــب ایرانـــی و اســـالمی ایفـــا نمـــود. 
ــی و  ــای اداری آموزشـ ــازمان هـ ــات و سـ ــاد موسسـ ــا ایجـ وی بـ
کشـــور نظـــام مدیریتـــی بـــی نظیـــری  خدماتـــی در اقصـــی نقـــاط 
کلیـــدی را  کـــه امـــروز هـــم آمـــوزه هـــای  را پـــی ریـــزی نمـــود 

کشـــور در بـــردارد. بـــرای نظـــام ســـالمت 
هـــر چنـــد مقـــام و مرتبـــت علمـــی خواجـــه رشـــید الدیـــن در 
ابـــن ســـینا نمـــی رســـید  پـــای رازی  و  بـــه  دانـــش پزشـــکی 
یـــک  تاســـیس  در  کـــه  اهتمامـــی  دلیـــل  بـــه  نامبـــرده  ولـــی 
مرکـــز پزشـــکی در تبریـــز و ربـــع رشـــیدی داشـــته و متعاقـــب آن 
کـــه در پـــرورش و تربیـــت طبیبـــان خـــاذق در آن  زحماتـــی را 
کمتـــر از دیگـــران نبـــوده  گردیـــده بـــود  کادمیـــک متحمـــل  مرکـــز آ
کار آیـــی نظـــام  کـــه نارســـایی هـــا و عـــدم  اســـت.در حـــال حاضـــر 
کشـــورمان قابـــل توجـــه بـــوده و مشـــکالت عدیـــده  ســـالمت 
کیفیـــت،  عدالـــت،  از  برخواســـته  فـــراوان  هـــای  چالـــش  و 
مناســـبت و اثربخشـــی   طراحـــی اصالحاتـــی اساســـی،هدفمند 
و پایـــدار را اجتنـــاب ناپذیـــر مـــی نمایـــد توجـــه بـــه نمودهـــای 
عملـــی تجـــارب تاریخـــی بســـیار ارزشـــمند خواهـــد بـــود زیـــرا در 
اصالحـــات نظـــام ســـالمت حتمـــا بایســـتی  بـــه متناســـب بـــودن 

ــا و فرهنـــگ ملـــی توجـــه نمـــوده و  ــا تاریخچـــه، ارزش هـ ان بـ
کـــرد. ایـــن  کافـــی و ابـــزار مناســـب اقـــدام  کســـب اطالعـــات  بـــا 
کتـــاب بـــا هـــدف توضیـــح الگـــوی شـــیخ فضـــل ا.. همدانـــی 
در مدیریـــت نظـــام ســـالمت بـــا رویکـــرد نظـــام منـــد انجـــام 
گذشـــته،  تـــا ضمـــن معرفـــی مجـــد و عظمـــت  شـــده اســـت 
ــدرکاران  ــت انـ ــران و دسـ ــتفاده مدیـ ــرای اسـ ــی را بـ ــوزه هایـ آمـ
ـــی  ـــرا الگـــوی مدیریت ـــد زی ـــه نمای ـــالمت ارای ـــام س ـــات نظ اصالح
خواجـــه بـــا آخریـــن یافتـــه هـــای ارایـــه شـــده توســـط ســـازمان 

بهداشـــت جهانـــی وصاحبنظـــران اصالحـــات نظـــام ســـالمت تـــا 
حـــدود زیـــادی همخوانـــی داشـــته و مـــی توانـــد در حرکـــت بـــه 
ـــداز نظـــام مـــورد  ســـوی اهـــداف توســـعه هـــزاره و ســـند چشـــم ان

گیـــرد. ــرار  ــتفاده قـ توجـــه و اسـ
وآ«وزش  درمـــان  بهداشـــت،  مدیریـــت  کتـــاب  از  برگرفتـــه 
پزشـــکی در بزرگتریـــن دانشـــگاه تاریـــخ آذربایجـــان نوشـــته 
دکتـــر حســـین جبـــاری بیرامـــی عضـــو هیئـــت علمـــی دانشـــگاه 

کارشـــناس ارشـــد حـــوزه ریاســـت و فریبـــا بخشـــیان 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ربع رشیدی تبریز

 َربع رشیدی بزرگترین دانشگاه تاریخ آذربایجان
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تعرفه های ویزیت پزشکان متخصص، فوق تخصص، فلوشیپ و  MD.PHDتمام وقت جغرافیایی
)هیئت علمی وغیرهیئت علمی(

ویزیت
کز  تمام وقت جغرافیایی درمرا

مشمول تعرفه دولتی   
  ) مبالغ بریال(

کز مشمول  غیر تمام وقت جغرافیایی  درمرا
تعرفه دولتی   
   )مبالغ بریال(

9۲0009۲000پزشکان عمومی ، دندانپزشکان عمومی و PHD پروانه دار

MD-PHD 195500115000پزشکان، دندانپزشکان متخصص و

۲34600138000پزشکان فوق تخصص، فلوشیپ و متخصص روانپزشکی

۲8۲۲00166000پزشکان فوق تخصص روانپزشک

78000-کارشناس ارشد پروانه دار

64000-کارشناس پروانه دار

شماره: 5/67370
تاریخ: 1394/06/05

پیوست: ندارد

بخش NICU و نوزادان مرکز آموزشی درمانی الزهرا)س( رتبه اول کشوری را در ارائه مراقبتهای تکاملی NIDCAP کسب نمود
دکتــر حســینی فــوق تخصــص نــوزادان و رئیــس بخــش NICU مرکــز آموزشــی درمانــی الزهــرا)س( اعــالم نمــود: بــر اســاس پژوهــش انجــام شــده توســط دانشــگاه علــوم پزشــکی شــیراز و بــه ســفارش 
 NICU کشــور ایــران در ســال 1393« انجــام شــد بخــش ح تحقیقاتــی بــا عنــوان » بررســی وضعیــت برنامــه مراقبــت تکاملــی اختصاصــی نــوزاد در بخــش هــای مراقبــت ویــژه نــوزادان  یونیســف، در طــر
گــزارش مرکــز آموزشــی درمانــی الزهــرا،  ایــن مطالعــه در 4 حیطــه "فضــای  کســب نمــود. بــه   NIDCAP کشــوری را در ارائــه مراقبتهــای تکاملــی و نــوزادان مرکــز آموزشــی درمانــی الزهــرا)س( رتبــه اول 
فیزیکــی بیمارســتان و بخــش هــای مراقبــت نــوزادان"، "مراقبــت نــوزاد محــور"، "مراقبــت خانــواده محــور" و "مراقبــت پرســنل محــور" بــه بررســی وضعیــت اجــرای مراقبــت NIDCAP در ۲3 مرکــز 
ع بررســی هــای بــه عمــل آمــده  در بیمارســتانهای وابســته بــه دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز  درمانــی وابســته بــه وزارت بهداشــت پرداخــت. بــر اســاس نتایــج منتشــر شــده از ایــن مطالعــه و در مجمــو
 NICU گانــه حیطه هــا ، بخــش گردیــد. در بررســی جدا کشــوری در اجــرای برنامــه "مراقبــت تکاملــی اختصاصــی نــوزاد"  کســب مقــام اول  و در بیــن آنهــا  مرکــز آموزشــی درمانــی الزهــرا)س(  موفــق بــه 
مرکــز آموزشــی درمانــی الزهــرا)س(،  در دو حیطــه مراقبــت نوزادمحــور و مراقبــت پرســنل محــور حایــز  رتبــه اول در دو حیطــه مراقبــت خانــوده محــور و فضــای فیزیکــی حایــز رتبــه دوم در بیــن ۲3 مرکــز 
شــده اســت شــایان ذکــر اســت، حضــور خانواده هــا و تاثیــر آنهــا در رونــد درمــان نــوزادان بیــش از بیــش دارای اهمیــت اســت . دکتــر حســینی افــزود: در مقایســه انجــام شــده در ایــن مطالعــه ، همچنیــن 
کشــور  کل  کــودکان و طالقانــی تبریــز نیــز جــزو  رتبــه هــای برتــر در  کــز آموزشــی و درمانــی  دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز در بیــن 9 مرکــز دانشــگاهی رتبــه اول را بــه خــود اختصــاص داده اســت. مرا
گــزارش:  مراقبــت NIDCAP)Newborn Individualized Developmantl Care and Assesment program  نوعــی از مراقبــت تکاملــی و خانــواده محــور  در بخشــهای  قــرار داشــتند. بنــا بــر همیــن 
کاهــش درد، داشــتن النــه در اطــراف نــوزاد، حضــور  کاهــش صــدا،  کاهــش نــور،  ع مراقبــت بــه اصولــی ماننــد  کــه بــا رویکــرد حمایــت از مغــز و تکامــل نــوزاد می باشــد، در ایــن نــو نــوزادان و NICU  اســت 
گهــی بلنــد  کیــد بــر اســتفاده از شــیر مــادر و مراقبــت آغوشــی توجــه ویــژه  می شــود. بــر اســاس بررســی هــای مبتنــی بــر شــواهد)EBM(، پیــش آ مــادر در بخــش و مشــارکت وی در مراقبــت از نوزادشــان، تا
کــه اجــرای برنامــه مراقبــت تکاملــی نــوزاد از آذرمــاه ســال 9۲ بــه همــت دکتــر حیــدرزاده و بــا حمایــت صنــدوق  مــدت ایــن نــوزادان و بهــره هوشــی آنهــا بــا ایــن روش بهتــر می شــود. الزم بــه ذکــر اســت 
کــز آموزشــی  کشــور شــروع شــد و  از همــان ســال، در بخشــهای NICU و نــوزادان دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز) مرا ــا اهــداف NIDCAP و آمــوزش پرســنل در  ــا آغــاز تغییــرات متناســب ب Unisef ب
کشــور می باشــد. کــودکان( تغییــرات فــوق الذکــر آغــاز شــد. در حــال حاضــر ایــن بیمارســتان جــزو 3 بیمارســتان منتخــب یونیســف بــرای ارتقــاء مراقبتهــای NIDCAP در  درمانــی الزهــرا ، طالقانــی، 
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به مرتبهازمرتبهدانشکدهلیست اعضا ء                   

استادیدانشیاری پرستاریدکتر وحید زمان زاده

دانشیاری      استادیاری        پزشکی  دکترحسین داداش زاده 

استادیدانشیاریپزشکیدکتر امیر قربانی حق جو        

استادی        دانشیاری          بهداشت          دکتر محمد مسافری             
دانشیاری     استادیاری        تغذیه             دکتر سید رفیع عارف حسینی       

استادیدانشیاریپزشکیدکتر حمید نوشاد

دانشیاری      استادیاری         پزشکیدکتر جعفر گنج پور

استادیاریمربیمدیریت واطاع رسانیدکتر شها دمنابی                

استادیاری     مربی               پرستاری     دکترمژگان لطفی                

استادیدانشیاریپزشکیدکتر محمد یزدچی

دانشیاری      استادیاری         پزشکیدکتر پرویز شهابی

استادیدانشیاریپزشکیدکتر سهراب نگارگر             

دانشیاری      استادیاری         پزشکی           دکترسید فرشاد سید نژاد        

دانشیاری      استادیاری         پزشکی           دکتر محبوب پور آقایی         

دانشیاری      استادیاری         دندان پزشکی   دکتر الناز مصلحی فرد          

دانشیاری      استادیاری         دندان پزشکی   دکتر علی حافظ قرآن           

دانشیاری      استادیاری        علوم نوین      دکتر ناصر صمدی              

لیست ارتقاء مرتبه اعضای محترم هیئت علمی

 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 طبق اعالم مدیریت تحصیالت تکمیلی
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1ـ شرح بیوگرافی خودتان:
 سلوا حجازی ـ متولد 1375تبریز ـ دانشجوی ترم دوم پزشکی 

2ـ آیا به رشته خود عالقه دارید؟
ی  رشــته  اهدافــی  و  عالیــق  ســری  یــک  بــا  کــس  هــر  طبیعتــًا 
کنــد ولــی پــس از  تحصیلــی خــود را در دانشــگاه انتخــاب مــی 
ورود بــه دانشــگاه ممکــن اســت بــه خاطــر نحــوه چینــش یــا ارائــه 
ی درس هــا در ترمهــای اول دچــار تردیــد شــود.در حــال حاضــر 
کنــم  ــا تــالش مــی  ــد هــا در مــن ایجــاد شــده اســت ام برخــی تردی
گذشــت زمــان تردیــد هــا را برطــرف  بــا جدّیــت درس خوانــده و بــا 

ســازم.

تحصیلــی  موفقیــت  زمینــه  در  را  اصلــی  مشــوقان  3ـ 
كنیــد. بیــان  را  خودتــان 

 بــه نظــرم محیــط خانــواده تأثیــر زیــادی در انتخــاب اهدافــم 
کــه  کنــار آن تشــویق پــدر و مــادرم جدیتــی  داشــته اســت. و در 

خــودم داشــته ام را عامــل موفقیــت خــود مــی دانــم.

4ـ هدف نهایی در زمینه ی تحصیلی را اعالم فرمائید.
مــی خواهــم یــک محقــق و متخصــص توانمنــد در رشــته ی خــود 

باشــم.

5ـ در مورد آینده ی شغلی توضیح دهید. 
کنــم. هــدف  در حــال حاضــر زیــاد بــه آینــده شــغلی فکــر نمــی 
ع زمینــه  گســتردگی و تنــو اصلــی مــن از انتخــاب رشــته پزشــکی 

کــه امیــدوارم بــه ایــن هــدف برســم. هــای تحقیقاتــی اســت 

6ـ در دانشــگاه چــه كســی بیشــترین نقــش را در پیشــرفت 
شــما داشــته؟

نقــش  ام  توانمنــد دانشــکده و دوســتانم در پیشــرفت  اســاتید   
داشــته اند بســزایی 

7ـ اوقات فراغت خود را چگونه می گذرانید؟
کارهــای مــورد  گذرانــم و بــه  بیشــتر اوقــات فراغــت بــا خواهــرم مــی 

کنــم. عالقــه ام مثــل طراحــی خــودم را ســرگرم مــی 

8ـ آیــا از نحــوه تدریــس اســاتید دانشــگاه رضایــت داریــد؟ 
حضــور در كالســها چقــدر كمكتــان مــی كنــد؟

ع از نحــوه ی تدریــس اســاتید راضــی هســتم و حضــور  در مجمــو
کالس هــا ماننــد فیزیولــوژی تأثیــر زیــادی در تفهیــم  در برخــی 

دارد. مطالــب 

9ـ علت عالقه شما به رشته تان چیست؟ 
ع زمینه های علمی و تحقیقتی  گستردگی و تنو

10ـ در پایان اگر صحبتی دارید بفرمایید:
کــه در طــول تحصیــالت از ابتــدا  کارم  در پایــان از پــدر و مادرفــدا
بــرای  زیــادی  زحمــات  پشــتیبان  و  عنــوان حامــی  بــه  کنــون  تا
موفقیــت ام داشــته انــد نهایــت سپاســگزاری را دارم. از شــما هــم 

کــه ایــن فرصــت را در اختیــارم قــرار دادیــد. متشــکرم 
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کنکــور علــوم تجربــی توســط ســرکار  کســب رتبــه اول  روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز 
ــر  ــای دکت ــاب آق ــز جن ــکی تبری ــوم پزش ــگاه عل ــوار دانش ــتاد بزرگ ــد اس ــد ارجمن ــی فرزن ــارا همت ــم س خان
ســاالر همتــی رئیــس مرکــز رشــد فنــاوری فــراورده هــای دارویــی دانشــگاه را بــه ایشــان ، خانــواده 
محتــرم ، اســاتید و جامعــه دانشــگاهی تبریــک عــرض نمــوده واز خداونــد متعــال آروزی موفقیــت 

کلیــه مراحــل زندگــی را دارد. وســالمتی در 
سرکار خانم سارا همتی

کنکــور علــوم تجربــی حضــور شــما وخانــواده محتــرم ، خواهشــمند  کســب رتبــه یــک  ضمــن تبریــک 
ج درفصلنامــه روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز پاســخ  اســت بــه ســواالت ذیــل جهــت در

فرماییــد:
لطفا خودتان را برای خوانندگان نشریه معرفی بفرمایید؟

کنکور1394 سارا همتی هستم رتبه یک تجربی 
بفرمائید متولدچه سالی هستید و تعداد اعضای خانواده چندنفر هستند؟ 

که با پدر و مادرم 3 نفر هستیم متولد دی ماه1375 و تنها فرزند خانواده هستم 
ــح  ــور توضی ــا كنك ــتان ت ــان دبس ــود از زم ــدن خ ــه و درس خوان ــوه مطالع ــوص نح درخص

ــد. بفرمائی
ــه  ــرم و در خان ــاد بگی کالس ی ــر  ــب را س ــتر مطال ــردم بیش ــعی میک ــه س ک ــود  ــه ب ــه اینگون ــیوه مطالع ش
کار  تســتی، بعــد از مطالعــه ســطحی تســت  مطالــب را بصــورت ســطحی مطالعــه میکــردم .در مــوارد 

ــدم ــب را عمیــق و مفهومــی میخوان هــا را میــزدم و ســپس مطال
4-  دررابطــه بــا برنامــه هــای آموزشــی و شــیوه برنامــه ریــزی بــرای انجــام مطالعــه 

بفرمائیــد. توضیحاتــی 
کــه در آنهــا شــرکت  کنکــور هــای آزمایشــی بــود  شــیوه برنامــه ریــزی مطابــق بــا برنامــه راهبــردی 

میکــردم
5-  درخصوص و میزان مطالعه و نحوه انجام آن نیز خوانندگان را راهنمایی بفرمائید.

بــا توجــه بــه اینکــه مــن امســال در مقطــع پیــش دانشــگاهی درس میخوانــدم عمــال تــا اواســط بهمــن 
ــا 7 ســاعت فرصــت مطالعــه داشــتم و بعــد از  ــا حــدود ســاعت  3در مدرســه بــودم  و روزانــه 5 ت مــاه ت

کثــر 14 ســاعت مطالعــه داشــتم. کنکــور تــا حدا بهمــن تــا زمــان 
6-  لطفا بفرمائید اوقات فراغت به چه كارهایی می پردازید . 

کــه از تلوزیــون پخــش میشــد را  در زمانهــای صــرف غــذا و همچنیــن در شــب فیلمهــا و ســریال هایــی 
کار میکــردم ) در کل زمــان فراغــت در طــول شــبانه روز ۲ ســاعت بــود و غالبــا ســاعت  نــگاه یــا ایتنرنــت 

11.5 شــب تــا 6.5 صبــح نیــز بــه خــواب اختصــاص داشــت(
7-  لطفا خوانندگان را با نحوه ارتباط شما با پدر و مادر و دیگر آشنایان آشنا كنید.

گفتگو و انتقاد و پیشنهاد در مورد مسائل  درسی و جاری بود کامال دوستانه و شامل  ارتباط ما 
8-  بزرگترین ویژگی خانواده خود را چه میدانید؟ 

دوســتدار علــم و مطالعــه و همچنیــن خانــواده انعطــاف پذیــر در مــورد  مســائل جــاری در میــان 
خانــواده هــا

ــن  ــه ای ــما ب ــل ش ــب نی ــه موج ــود را ك ــراف خ ــی اط ــی و فرهنگ ــع ، روان ــط اجتمای 9-   محی
ــت.  ــته اس ــر داش ــزان تاثی ــه می ــه چ ــد واینك ــف فرمائی ــد را توصی ــت ش موفقی

کــه مــن امتحــان داشــتم یــا مشــغول اجــرای برنامــه درســی یــا علمــی خاصــی بــودم  در طــول زمانهایــی 
کــه مــن بــا آرامــش درس بخوانــم و از نظــر   اطرافیــان برنامــه هــای خــود را طــوری تنظیــم میکردنــد 
کتابخوانــی در خانــواده ام رواج داشــته و همچنیــن روابــط صمیمــی  و  کتــاب و  فرهنگــی هــم همــواره 
کارهایــم بــوده اســت و  نزدیــک بــا پــدر و مــادر باعــث ایجــاد نشــاط و آرامــش فکــری در جهــت پیشــبرد 

عــدم ایجــاد اســترس در دانــش آمــوز مطمئنــا در دســت یابــی بــه نتایــج موفــق تاثیرگــذار اســت
10-درپایــان ضمــن تشــكر و تبریــک مجــدد ایــن موفقیــت حضورتــان ، اگــر صحبــت 

خاصــی بــرای خواننــدگان داریــد و یامطلبــی فرامــوش شــده ،بفرماییــد.
ــاال باشــد و مــن  کــه هــر ســال نیــز بیشــتر میشــود ســاعت مطالعــه بایــد ب کنکــور  ــا توجــه بــه ســختی  ب
ــح  ــردن صحی ک ــی  ــه ط ــم و همیش ــر نکن ــه فک ــدف و رتب ــه ه ــردم ب ــعی میک ــترس س ــرل اس کنت ــرای  ب

ــوده اســت  ــر از هــدف ب ــم مهمت مســیر برای
باتشکر
سارا همتی -۲0 شهریور 1394

مصاحبه با
 دانشجوی 

برتر آموزشی
 ورودی مهر 

ماه سال 93
مصاحبه با سارا همتی
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کــه همشــهریان بویــژه جوانــان شــهر اورا بــا اخــالق و  چندیســت در میادیــن شــهر بنرهائــی بــا عکــس جــوان رشــیدی چشــم همشــهریان مرنــدی را مینــوازد. عکــس مرحــوم اصغــر ارشــادی جــوان رعنایــی 
کــرد و خانــواده و دوســتانش را عزادارنمــود. ایــن روزهــا عکســی از او  کــه چنــد ســال پیــش  دســت سرنوشــت او را در عنفــوان جوانــی پرپــر  ادب و روحیــات ورزشــکاری می شــناختند. اصغــر ارشــادی جوانــی 
کــه  کمــری مرنــد دارد. بخــش دیالیــزی در دو طبقــه بــه مســاحت 1386 متــر مربــع  کــوه  کــه حکایــت از احــداث ســاختمان جدیــد بخــش دیالیــز بیمارســتان آیــت الــه حجــت  زینت بخــش بنرهائــی اســت 
کند.ایــن ســاختمان  کارشناســان امــر از اســتانداردهای الزم برخــوردار بــوده و قــادر خواهــد بــود نیــاز بیمــاران دیالیــزی  شهرســتان مرنــد و حتــی شــهرهای مجــاور را تــا ســالیان ســال تامیــن  بــه اســتناد نظــر 
بــه نــام و یــاد ایــن عزیــز از دســت رفتــه و بــا نــام نامــی حضــرت باب الحوائــج بــا هزینــه شــخصی خیــر بزرگــوار جنــاب آقــای حــاج احمــد ارشــادی در دســت احــداث می باشــد.  ایــن  روزهــا حــاج احمــد را 
گویــا در حــال احــداث  کــه   کارهــا را دنبــال می کنــد  کارگــران ســاختمانی پــروژه بخــش دیالیــز می تــوان دیــد. چنــان بــا جدیــت و دقــت  کار بــه همــراه  فقــط در محوطــه بیمارســتان حجــت مرنــد و درلبــاس 
کــه وقتــی می دانــد منظورمــان چیســت، معمــوال مخالــف می کنــد و راضــی بــه  ســاختمان شــخصی می باشــد. بارهــا از ایشــان خواســتیم دقایقــی پــای صحبتهایــش بنشــنیم و درددلهایــش را بشــنویم 
کودکــی فرزنــد مرحومــش اصغــر بــودم باالخــره راضــی می شــود بــا مــن  کــه دوســت دوران  این کارنمی شــود. فرصتــی دســت داد تــا بــا ایشــان صحبتــی صمیمانــه  داشــته باشــم.  وقتــی متوجــه می شــود 
کــه پــس از مقاومــت چنــد ســاعته باالخــره راضــی می شــود در  کنــم  گــزارش تهیــه  کارگاه ســاختمانی و بــدون هیچگونــه تشــریفات خــاص خواســتم چنــد عکــس جهــت  کنــد. در  همــان محوطــه  صحبــت 
کــی و صداقتــش و از روحیــه ایثــار و  کنم،وقتــی ســرصحبت را بــاز میکنیــم اشــک از چشــمانش جــاری میشــود و از اصغــر می گویــد. از پا کارگــری چنــد عکــس از او تهیــه  کانکــس  همــان حــال نشســته در 
کاری اصغــر می گویــد.از او می پرســم چــرا ســاخت بخــش دیالیــز و چــرا بنــام بــاب الحوائــج ؟می گویــد  اصغــر عاشــق حضــرت بــاب الحوائــج ابوالفضــل العبــاس)ع( بــود و همیشــه در زندگــی از آن حضــرت  فــدا
کنــم.  حســینیه ســاخته شــد و از زمــان احــداث برنامــه هــای  گرفتــم بــه یــادش حســینیه ای بنــام حضــرت بــاب الحوائــج  بــه متراژ500متــر مربــع در شــهر یامچــی احــداث  سرمشــق می گرفــت، لــذا تصمیــم 
گرفتــم حســینیه دوم را بــاز بنــام بــاب الحوائــج بزرگتــر  مذهبــی آن آغــاز شــده وهمچنــان ادامــه دارد و در طــول ســال همــواره دایراســت و در ایــام محــرم، صفــر و رمضــان برنامــه هــای ویــژه دارد.تصمیــم 
کلیــوی و دیالیــزی داشــت و قصــد داشــت خــودش  خدمتــی اساســی  بــرای بیمــاران  و آبادتــر ازآن در شــهر مرنــد بســازم  ولــی از آنجائــی اصغــر خــودش در زمــان حیــات همیشــه توجــه خاصــی بــه بیمــاران 
ح پیشــنهادی  دیالیــزی انجــام دهــد  لــذا  بــا مشــورت دوســتان و صاحــب نظــران تصمیــم گرفتــم بــه جــای حســینیه، بخــش دیالیــزی بــه یــاد اصغــر و بنــام نامــی حضــرت  بــاب الحوائــج  احــداث کنــم. طــر
کوچــک خواهــد بــود و پــس از چنــد ســال دوبــاره  کــردم فضــای 400متــری  کنلــگ آن بــر زمیــن زده شــد، ولــی احســاس  ح آن آمــاده و  کــه نقشــه و طــر اولیــه ســاختمانی یــک طبقــه و در400متــر زیــر بنــا بــود 
ح و نقشــه آن بــرای 1386 متــر مربــع و در دوطبقــه آمــاده شــد و عملیــات  کــه بحــول و قــوه الهــی طــر کفــاف بیمــاران شهرســتان مرنــد را نمی دهــد، لــذا تصمیــم گرفتــم زیــر بنــای ســاختمان را افزایــش دهــم 
گردیــد و ان شــااهلل تــا مهــر مــاه بــه بهــره بــرداری خواهــد رســید. می پرســم چــرا خــودش همــواره در ســر ســاختمان حضــور دارد بــا چشــمان اشــکبار می گویــد دارم  ســاختمانی آن در اوایــل ســال جــاری آغــاز 
کــه دلــم  کــم وکاســتی نداشــته باشــد و بهتریــن باشــد. چنــان بــا صداقــت و صمیمیــت حــرف مــی زد  بــرای پســرم ســاختمان درســت میکنــم بایــد خــودم حضــور داشــته باشــم. می خواهــم ســاختمان هیــچ 
کــه تمــول مالــی دارنــد خواهــش  کســانی  کارهایــش برســد. بــه عنــوان آخریــن ســئوال دوســت دارم ســخن پایانیــش را بشــنوم. فقــط از  نمی آیــد از او جــدا شــوم، ولــی او دوســت دارد از مــن جداشــود و بــه 

گــذاری بــرای آخــرت اســت  کار ســرمایه  کننــد و میگویــد ایــن  گزینــه بــرای امــور خیریــه انتخــاب  کــه حــوزه ســالمت را بعنــوان اولیــن  میکنــد 
کننده: روابط عمومی شبکه مرند علی سلوکی گفتگو 

گو با حاج احمد ارشادی، خیر مرندی گفت و 
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آغاز به کار کارگاه دو روزه آشنایی 
با حقوق مالکیت فکری و ثبت اختراع در حوزه علوم پزشکی
کارگاه دو روزه آشــنایی بــا حقــوق مالکیــت فکــری و ثبــت اختــراع در حــوزه علــوم پزشــکی بــا 
کتابخانــه مرکــزی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز برگــزار  تدریــس دکتــر حســن علم خــواه در محــل 
کننــدگان ضمــن آشــنایی بــا انــواع مصادیــق مالکیــت فکــری  کارگاه آموزشــی شــرکت  شــد. در ایــن 
ــه،  ــه برنام ــدند. در ادام ــنا ش ــز آش ــی نی ــی و خارج ــراع داخل ــت اخت ــد ثب ــا رون ــا ب ــت آنه ــوه ثب و نح
کنــدکان نیــز خواســتند  کــرده و از شــرکت  دکتــر علــم خــواه بــه نحــوه نــگارش متــن اختــراع اشــاره 
کننــد.  از مهــم تریــن مباحــث ایــن  کــرده و نظــرات خــود را ارایــه  ح شــده شــرکت  تــا مباحــث مطــر
ــا اصــول و اســتراتژی جســتجوی پتنــت در بانــك اطالعاتــی بین المللــی اســت.  کارگاه آشــنایی ب

تا نیمه اول سال جاری  

بیش از 15 میلیارد ریال برای توسعه و نوسازی مرکز قلب شهید مدنی تبریز هزینه شد
ــام  ح تحــول نظ ــتای اجــرای طــر ــت: در راس گف ــر  ــن خب ــا اعــالم ای ــی ب ــب شــهید مدن ــز قل ــر مرک ــروزی مدی ــی فی ــر محمدعل ــز، دکت ــی تبری ــب و عــروق شــهید مدن ــز قل ــط عمومــی مرک ــزارش رواب گ ــه   ب
کاهــش  کامــل برنامــه مقیمــی پزشــکان،  کــه عــالوه بــر اجــرای  گردیــد  ح عظیــم  کشــور پیشــرو اجــرای ایــن طــر کــز درمانــی  ســالمت،  بیمارســتان قلــب و عــروق شــهید مدنــی تبریــز همپــای ســایر مرا
کیفیــت هتلینــگ هزینــه نمــوده اســت.  ایشــان نتایــج  کنــون بیــش از 15 میلیــارد ریــال در خصــوص ارتقــای  کاهــش پرداختــی بیمــاران بــه 6 در صــد، ایــن مرکــز تا کیفییــت ویزیــت و  فرانشــیز ، ارتقــای 
کــی از رضایــت بــاالی مراجعیــن، بیمــاران و پرســنل بیمارســتان دانســته، اهــم اقدامــات عمرانــی و نوســازی ایــن مرکــز را : توســعه و تجمیــع محــل داروخانــه  نظرســنجی هــای بــه عمــل آمــده را حا
مرکــزی و ایجــاد داروخانــه ســرپایی،  توســعه و نوســازی بخــش آندوســکوپی، نوســازی و راه انــدازی دســتگاه هــای آنژیوگرافــی ، توســعه و نوســازی ســلف غذاخــوری، تعویــض لولــه هــای آب شــرب 
کنــار تخــت بیمــاران،  کمــد  گرامایشــی بخــش هــای بســتری، ایجــاد اتــاق اســتراحت پرســتاری، رنــگ آمیــزی بخــش هــا ، راهروهــا و نــرده هــای محوطــه هــای بیرونــی، نوســازی تخــت و  و سیســتم 

کــرد. کلیــه بخــش هــای عنــوان  کشــی مابیــن تخــت بیمــار  پــرده 
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گردهمائی جراحان پالستیک و ترمیمی چشم ایران با هدف درمان علمی 
ضایعات مربوط به حدقه و پلک و مجاری اشکی برگزار شد

کلیــه  گردهمائــی جراحــان پالســتیک و ترمیمــی چشــم ایــران بــا حضــور 30 ســخنران از   هفتمیــن 
شــهرهای ایــران، در تاریخهــای ۲0 تــا ۲۲ خــرداد مــاه در محــل همایــش هــای مجتمــع فرهنگــی 
پتروشــیمی تبریــز برگــزار شــد. بــه گــزارش روابــط عمومــی مرکــز آموزشــی درمانــی چشــم نیکــوکاری: دکتــر 
گفــت: محورهــای مــورد بحــث شــامل  رضــا نبیــی، دبیــر علمــی ایــن همایــش در حاشــیه ایــن ســمینار 
طیــف وســیعی از بیمــاری هــای ایــن رشــته، از جملــه مجاری اشــکی، بیماریهــای التهابــی و خودایمنی 
حدقــه و اعمــال جراحــی زیبائــی پلــک را شــامل مــی شــود. وی افزود:عــالوه بــر ســخنران هــا 150 الــی 
کردنــد. هــدف از ایــن ســمینار، ارائــه و  ۲00 نفــر از همــکاران چشــم پزشــک در ایــن ســمینار شــرکت 
تبــادل اطالعــات علمــی و بحــث در مــورد روش علمــی و صحیــح درمانــی ضایعــات مربــوط بــه حدقــه و 
کنــار ایــن همایــش نمایشــگاه تخصصــی لــوازم  پلــک و مجــاری اشــکی مــی باشــد. الزم بــه ذکــر اســت در 

و تجهیــزات چشــم پزشــکی نیــز برگزار شــد.
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معرفی دانشکده ی مدیریت و اطالع رسانی پزشکی

هدف از تاسیس دانشكده: 
کــز بهداشــتی درمانــی و آموزشــی بــه منابــع اطالعــات پزشــکی و همچنیــن  گــون و نیــاز بــه دســتیابی مرا گونا توســعه علــوم و همســو شــدن آن بــا پیشــرفت هــای تکنولــوژی اطالعــات در رشــته هــای 
گیــری از تــوان و تخصــص اســاتید  نیــاز بــه تربیــت افــراد متخصــص و متعهــد در زمینــه ی اداره ی موثــر تــر و پویاتــر  امــور بیمارســتان هــا انگیــزه اصلــی تاســیس ایــن دانشــکده بود.تــا ضمــن  بهــره 
کارشناســی  کارشناســی،  گــروه هــای آموزشــی فعــال در راســتای تربیــت و آمــوزش نیــروی انســانی متعهــد، متخصــص در مقاطــع  مجــرب، عالقــه منــد، امکانــات و فــن آوری هــای نویــن آموزشــی و 
کاربــردی در حــوزه هــای علــوم  مدیریــت، اقتصــاد، اطالعــات  ارشــد و دکتــرای تخصصــی در حــوزه هــای علــوم  مدیریــت، اقتصــاد، اطالعــات و انفورماتیــک ســالمت.وانجام پژوهــش هــای نویــن و 

گام بــر دارد.  .)HSR ( و انفورماتیــک ســالمت و تحقیــق در سیســتم هــای بهداشــتی

ضرورت ها:
ــداری و اطــالع رســانی پزشــکی، مدیریــت خدمــات  کتاب ــوم  ــع اطالعــات پزشــکی و اهمیــت نقــش رشــته هــای نویــن عل کارآمــد و  مناب ــی مدیریــت  ــز بهداشــتی درمان ک ــاز مبــرم مرا درک ضــرورت نی

ــوب تربیــت دانشــجو از اهــداف ایــن دانشــکده مــی باشــد. ــار مطل ــی و تامیــن بهداشــت و ســالمت جامعــه و آث ــی، آمــار و مــدارک پزشــکی در برنامــه ریزیهــای رشــد و توســعه مل بهداشــتی و درمان

تاریخچه:
کنــده اســت. بــرای رســیدن بــه شــاخص هــای تدویــن شــده  کــه بــر ســایر بخشــهای ســالمت ســایه اف    کنونــی یکــی از چالــش هــای اصلــی نظــام ســالمت مدیریــت نظــام ســالمت اســت   در عصــر 
کــه بتواننــد  کار فقــط از عهــده موسســات و دانشــکده هایــی برمــی آیــد  در چشــم انــداز ۲0 ســاله بخــش ســالمت راهــی جــز برنامــه ریــزی دقیق،علمــی و مبتنــی بــر شــواهد وجــود نــدارد و انجــام ایــن 
گروههــای آموزشــی  کارآمــد بــرای مدیریــت نظــام ســالمت تربیــت نماینــد. در ایــن راســتا دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی تبریــز بــا توجــه بــه داشــتن متخصصیــن در  نیروهــای 
کتابــدار ی و اطــالع رســانی پزشــکی، انفورماتیــک پزشــکی، آمادگــی خــود را بــرای تاســیس دانشــکده ای تحــت  مدیریــت خدمــات بهداشــتی درمانــی، مــدارک پزشــکی ) فــن آوری اطالعــات ســالمت (، 

عنــوان دانشــکده مدیریــت و اطــالع رســانی پزشــکی اعــالم نمــود.
گردیــد و فعالیتهــای آن بــه طــور رســمی از  گســترش دانشــگاهها در ســال 1391، در محــل ســاختمان دانشــکده بهداشــت و تغذیــه تاســیس و راه انــدازی  ایــن دانشــکده پــس از تصویــب شــورای عالــی 
گــروه آموزشــی مدیریــت خدمــات بهداشــتی  کتابــداری و اطــالع رســانی پزشــکی از دانشــکده پیراپزشــکی و  گــروه هــای مــدارک پزشــکی )فــن آوری اطالعــات ســالمت (،  فروردیــن ســال 139۲ بــا انتقــال 

گردیــد. درمانــی و انفورماتیــک پزشــکی از دانشــکده بهداشــت و تغذیــه آغــاز 
گردیــد. در حــال حاضــر ایــن دانشــکده شــامل  در شــهریور مــاه ســال 93 بــا اتمــام بازســازی ســاختمان بیمارســتان امــام )ره( دانشــکده ی مدیریــت و اطــالع رســانی پزشــکی بــه ایــن ســاختمان منتقــل 
کارشناســی  کتابــداری و اطــالع رســانی پزشــکی در مقطــع  کارشناســی ارشــد و دکتــرای تخصصــی Ph.D،رشــته  کارشناســی،  گــروه آموزشــی مدیریــت خدمــات بهداشــتی درمانــی در ســه مقطــع  چهــار 
کــه میتوانــد  کارشناســی ارشــد میباشــد و یکــی از دانشــکده هــای اســت  کارشناســی و  کارشناســی ناپیوســته، رشــته فــن آوری اطالعــات ســالمت در دو مقطــع  ارشــد، رشــته مــدارک پزشــکی در مقطــع 

نقــش اساســی را در بهبــود و ارتقــای نظــام مدیریتــی حــوزه ســالمت ایفــا نمایــد.

)Mission Statement( بیانیه رسالت
گیــری از تــوان و تخصــص اســاتید مجــرب، عالقــه منــد، امکانــات و فــن آوری  کــه بــا بهــره  دانشــکده مدیریــت و اطــالع رســانی پزشــکی، از دانشــکده هــای دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز مــی باشــد، 

گــروه هــای آموزشــی فعــال در راســتای تحقــق اهــداف ذیــل تــالش مــی نمایــد:  هــای نویــن آموزشــی و 
تربیت و آموزش نیروی انسانی متعهد، متخصص در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی در حوزه های علوم  مدیریت، اقتصاد، اطالعات و انفورماتیک سالمت.	 
 	 .)HSR ( انجام پژوهش های نوین و کاربردی در حوزه های علوم  مدیریت، اقتصاد، اطالعات و انفورماتیک سالمت و تحقیق در سیستم های بهداشتی
همکاری در توانمندسازی نیروی انسانی )آموزش بدو و ضمن خدمت( در زمینه های پژوهشی، آموزشی، مشاوره ای و مدیریتی حوزه های مرتبط 	 
مشارکت در تولید و انتقال دانش در حوزه های  مرتبط 	 
ارتباط فعال با صنعت از طریق ارائه خدمات مشاوره ای و تخصصی در حیطه های مزبور بر اساس اولویت های منطقه ای و کشوری نظام سالمت. 	 
انجام امور کارتیمی، یادگیری مداوم، خالقیت و نوآوری	 

)Vision Statement( بیانیه دورنما
ما می خواهیم:

کشور تبدیل شویم.  ح علوم مدیریت و اطالعات سالمت در سطح  با ادغام عملی آموزش، پژوهش و خدمت )Integrated Management  ( به یکی از مراجع تخصصی مطر

)Values(  ارزش ها
که:  ما معتهد هستیم  محیطی را فراهم آوریم 

گیرد.  کرامت انسانی همکاران و دانشجویان را سر لوحه فعالیتهای دانشکده قرار  حفظ 
که در آن شفافیت و پاسخگویی نهادینه شود. 
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        گروه های آموزشی 

گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

تعدادمشخصات کلی گروه 

7تعداد کل اعضای هیئت علمی     

2تعداد کل کارشناسان 

1تعداد کل   بورسیه         

3تعداد مقاطع آموزشی

گروه فناوری اطالعات سالمت  

تعدادمشخصات کلی گروه 

4تعداد کل اعضای هیئت علمی     

2تعداد کل کارشناسان 

1تعداد کل   بورسیه         

2تعداد کل تعهد خدمت   

3تعداد مقاطع آموزشی

گروه كتابداری و اطالع رسانی پزشكی

تعدادمشخصات کلی گروه 

4تعداد کل اعضای هیئت علمی     

2تعداد کل کارشناسان 

0تعداد کل   بورسیه         

0تعداد کل تعهد خدمت   

1تعداد مقاطع آموزشی

در دست اقدام 
گروههــای آموزشــی ســالمت در بالیــا و انفورماتیــک پزشــکی نیــز در دســت اقــدام مــی  طبــق برنامــه ی اســتراتژیک دانشــکده تاســیس 

 باشد.

تعداد دانشجویان دانشکده به تفکیک رشته و مقطع:

دکتریکارشناسی ارشدکارشناسیرشته 

15 نفر39 نفر80 نفرمدیریت خدمات بهداشتی

-29 نفر110 نفرفناوری اطاعات سامت 

--22 نفرمدارک پزشکی

-29 نفر-کتابداری و اطاع رسانی پزشکی

-7 نفر-اقتصاد بهداشت

2 نفر--سیاستگذاری سامت

امکانات و فضاهای آموزشی دانشکده ی مدیریت و اطالع رسانی پزشکی 
كالس هایی با چیدمان جدید و پیشرفته

کنفرانسی ۲ باب	  کالس 
کالس طبقه ای 1 باب 	 

کالس معمولی )صندل دار( 4 باب 	 
کالس نیمکت دار ۲ باب 	 

ــا تعــداد 70 دســتگاه TC   متصــل بــه اینترنــت ۲0  گســترده جهانــی  در مســاحتی نزدیــك بــه ۲00 متــر مربــع ب برخــورداری از  وب 
کز پیشــرفته ارائــه دهنــده  دســتگاه PC و ســه ســرور مجــزا و  تجهیــزات پیشــرفته شــبکه و سیســتم VoIP بعنــوان یکــی از مرا

خدمــات اینترنتــی در بیــن دانشــکده هــای دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز  

سایت دانشجویان دكتری 
کامپیوتر موجود: 15 دستگاه متراژ: 40 متر مربع  کامپیوتر: 5 دستگاه تعداد  قابلیت افزایش 

سایت دانشجویان كارشناسی ارشد
کامپیوتر موجود: ۲۲ دستگاه متراژ: 60 متر مربع  کامپیوتر: 10 دستگاه تعداد  قابلیت افزایش 

سایت دانشجویان كارشناسی           
کامپیوتر موجود: ۲4 دستگاه متراژ: 65 متر مربع  کامپیوتر: 1۲ دستگاه تعداد  قابلیت افزایش 

کتابخانه  و سالن مطالعه دانشکده مجهز به بخش های:
گـروه فنـاوری اطالعـات سـالمت مجهز به سیسـتم های کامپیوتری جهت اسـتفاده 	  آزمایشـگاه 

سـالمت  اطالعـات  سیسـتم  بـا  مرتبـط  افزارهـای  نـرم  انـواع  بـا  آنهـا  آشـنایی  و  دانشـجویان 
بیمارسـتان.

تحقیقـات 	  ی  کمیتـه  بهداشـتی،   خدمـات  مدیریـت  دانشـجویان  علمـی  انجمـن  اتاق هـای  
دانشـکده دانشـجویی  بسـیج  و  دانشـکده  دانشـجویی 

ــور، میــز پینــگ پنــگ، فوتبــال 	  ســالن ورزشــی دانشــکده مجهــز بــه دســتگاه تریدمیــل، ویبرات
کفپــوش تاتــم و ســایر اقــالم دســتی و 

نماز خانه ی مجهز به سیستم سمعی بصری و به متراژ 75 متر	 
وجود دفتر مجله و مرکز تحقیقات گروه فناوری اطالعات سالمت	 

تعداد مقاالت به تفکیک گروههای آموزشی دانشکده
گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

 )گروه برتر آموزشی دانشگاه (
از اول فروردین 139۲ تا آخر اســفند ماه 139۲ تعداد پایاننامه 

14 جلد

گروه فناوری اطالعات سالمت:
تعداد پایاننامه های سال 9۲-93    ۲5 جلد 

گروه كتابداری و اطالع رسانی پزشكی
تعداد پایاننامه ها 14 جلد

برنامه ی راهبردی معاونت آموزشی دانشکده 
اجرای برنامه های معاونت آموزشی دانشکده و نظارت برکیفیت و کمیت آموزشهای تئوری و عملی	 
اصالح فرآیندها وبکارگیری روشهای بهبود کار در حوزه ی معاونت آموزشی 	 
تشکیل شورای آموزشی، پژوهشی هر 15 روز یکبار طبق برنامه	 
برگزاری و اجرای صحیح امتحان جامع دانشجویان دکتری تخصصی 	 
بروز رسانی وب سایت معاونت آموزشی دانشکده 	 
نظارت بر اجرای صحیح آیین نامه ها و مقررات آموزشی 	 
تهیه ی راهنمای آموزشی و مقررات آموزشی و ارائه ی آنها به دانشجویان در بدو ورود و در جلسه ی معارفه ی دانشجویان جدیدالورود 	 
نظارت بر تکمیل طرح درس ها 	 
پیگیری اخذ مجوز رشته هی جدید 	 
نظارت و ارتقای فرآیند ارزشیابی اساتید 	 
پیگیری برگزاری کارگاههای ارتقای هیات علمی 	 
پیگیری جذب هیات علمی برا ی گروهها 	 

73

عه 
ام

 ج
ه و

گا
ـــــــ

ش
دان

هی
گا

ش
دان



دوره جدید-شماره دوم -تابستان1394دوره جدید-شماره دوم -تابستان1394

فعالیت های آموزشی:
کالس آموزشـی مجهـز بـه سیسـتم سـمعی 	  ایجـاد و تجهیـز 9 

بصـری 
ایجـاد و تجهیـز 4 سـایت مجـزای کامپیوتـری جهـت اسـتفاده 	 

دانشـجویان مقاطـع مختلـف
ایجاد و تجهیز کتابخانه و سالن مطالعه دانشکده 	 
برگزاری منظم جلسات شورای آموزشی پژوهشی دانشکده	 
برگزاری منظم جلسات گروههای آموزشی	 

ارتقا و اجرای کامل فرآیند ارزشیابی اساتید	 
پیگیری و تکمیل طرح درس ها	 
برگـزاری جلسـه ی معارفـه ی دانشـجویان جدیدالـورود و ارائـه 	 

ی آییـن نامـه های آموزشـی 
برگزاری مراسم دانش آموختگی دانشجویان 	 
انتخـاب اسـاتید راهنمـای دانشـجویان و ابـالغ بـه دانشـجو و 	 

اسـتاد توسـط آمـوزش

برگزاری مراسم تجلیل از دانشجویان برتر هر ورودی 	 
عملکـرد در راسـتای آمـوزش پاسـخگو )آمـوزش در عرصـه ( بـا 	 

قیـد رشـته، نـوع عملکـرد و شـیوه ی ارزشـیابی 
نظارت دقیق بر اجرای صحیح آیین نامه های آموزشی 	 
کز تحقیقاتی دانشگاه 	  همکاری با مرا

نیازهای حوزه ی آموزش:
گسترش کالس های سمینار	 ایجاد سالن اجتماعات	 ایجاد سالن امتحانات	 

همایش ها و کارگاههای برگزار شده در سال تحصیلی 94-93
کیفیــت در آمــوزش و پژوهــش و ارائــه ی 	  برگــزاری همایــش 

کیفیــت در آبــان مــاه ســال  خدمــات ســالمت بــه مناســبت روز 
93

برگزاری کارگاه آشنایی با برنامه ریزی آماری 	 
کارگاه آموزشــی و پژوهشــی عملیاتــی )مقدماتــی و 	  برگــزاری 

پیشــرفته(

کارگاه برنامه ریزی استراتژیک 	 
کارگاه SPSSوکارگاه پروپوزال نویسی توسط گروه مدیریت 	 
برگزاری کارگاه داشبورد مدیریتی برای مدیریان دانشگاه	 
حســابداران 	  بــرای  مالــی  نویــن  نظــام  بــا  آشــنایی  کارگاه 

دانشــگاه مالــی  امــور  ومدیــران 
کارگاه آشنایی با اتوماسیون اداری برای کارکنان دانشکده 	 

کادمیک برای اعضای هیات علمی دانشکده 	  کارگاه زبان آ
مجموعه کارگاههای تربیت پژوهشگر برای دانشجویان	 
برگزاری کارگاه مشاوره ارشد 	 
کارگاه مدیریت رفرنس و مدیریت پروژه 	 

افتخارات کسب شده در سال تحصیلی 94-93

دانشجویان برتر:

جشنواره/سال عنوان مقام رشته و مقطع تحصیلی نام و نام خانوادگی

جشنواره تخصصی حضرت علی اکبر )1393( جوان نمونه استان  دکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی شبنم ایزدی 1

ششمین المپیاد علمی دانشجویان علوم 
پزشکی کشور)1393( کسب مدال طا در حیطه مدیریت نظام سامت کارشناسی مدیریت خدمات 

بهداشتی و درمانی الهام شامی  2

ششمین المپیاد علمی دانشجویان علوم 
پزشکی کشور)1393( کسب مدال طا در حیطه مدیریت نظام سامت کارشناسی ارشد مدیریت 

خدمات بهداشتی و درمانی رعنا ذاکری 3

سال 1393 کسب عنوان دانشجوی نمونه کشوری از معاون اول رییس جمهور دکترای مدیریت خدمات 
بهداشتی و درمانی محمد سعادتی  4

اولین جشنواره پژوهشی دانشجویی دانشگاه 
علوم پزشکی تبریز )1393(

ایده ی پژوهشی با عنوان طراحی چک لیست جهت بررسی میزان و 
علل لغو اعمال جراحی در بیمارستان امام رضا تبریز در سال 93

کارشناسی مدیریت خدمات 
بهداشتی و درمانی سهیا عجمی 5

جشنواره پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز 
)1393( پژوهشگر برتر مقطع کارشناسی ارشد  دکترای مدیریت خدمات 

بهداشتی و درمانی صابر اعظمی 6

فرآیندهای برتر دانشكده:

جشنواره مربوطه/سال عنوان فرآیند  نام و نام خانوادگی
هفتمین جشنواره آموزشی شهید 

مطهری)1393( “تالیف کتاب مستند سازی فرآیند در آموزش” دکتر جعفرصادق تبریزی

هفتمین جشنواره آموزشی شهید 
مطهری )1393(

ارتقای فرآیند ارزیابی دانشجویان در دانشکده مدیریت و اطاع رسانی تبریز در حیطه سنجش، 
ارزشیابی و اثربخشی 

دکتر جعفرصادق تبریزی/ دکتر فرامرز پور اصغر/ دکتر 
رضا قلی وحیدی/ دکتر علی جنتی/ گیسو علیزاده/ 

رقیه علی بابایی

هفتمین جشنواره آموزشی شهید 
مطهری )1393(

طراحی و اجرای نظام جامع ارزشابی عملکرد آموزشی-پژوهشی دانشجویان دکترای تخصصی 
رشته های تحصیلی دانشکده مدیریت و اطاع رسانی پزشکی در حیطه سنجش،ارزشیابی و 

اثربخشی
دکتر علی جنتی/ دکتر علی ایمانی

هفتمین جشنواره آموزشی شهید 
مطهری دانشگاه علوم پزشکی 

شیراز )1393(

تدوین و استقرار بانک اطاعاتی مدیران؛ گامی در انتخاب بهینه خودارزیابی و توانمندسازی 
مدیران سامت در دانشگاه علوم پزشکی شیراز دکتر علی جنتی
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کسب عنوان غرفه ی  برتر توسط دانشکده در چهارمین جشنواره ی آموزشی دانشجویی شهید مطهری
گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی در چهارمین جشنواره ی آموزشی دانشجویی شهید مطهری گروه برتر آموزشی توسط  کسب عنوان 

کسب عنوان استاد برتر المپیاد توسط اساتید دانشکده در چهارمین جشنواره ی آموزشی دانشجویی شهید مطهری
کل ورزش و جوانــان  کشــوری( بــه عنــوان جوانــان برتــر اســتان در چهارمیــن جشــنواره تجلیــل از فعــاالن عرصــه اوقــات فراغــت جوانــان توســط اســتانداری و اداره  محمــد ســعادتی )دانشــجوی نمونــه 

کبــر )ع ( و روز جــوان اســتان بــه مناســبت میــالد باســعادت حضــرت علــی ا

قطب علمی آموزشی مدیریت سلامت ایران:
گــروه آموزشــی مدیریــت خدمــات بهداشــتی و درمانــی تبریــز بــا ابالغیــه  139۲/۲/۲1وزارت بهداشــت و درمــان بــه عنــوان اولیــن قطــب علمــی آموزشــی مدیریــت ســالمت ایــران درآمــد. قطــب علمــی 
آموزشــی مدیریــت ســالمت ایــران بــه عنــوان یکــی از قطــب هــای علمــی وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی و همــکار ســازمان بهداشــت جهانــی درراســتای دســتیابی بــه مرجعیــت علمــی آموزشــی 
کشــور،  در ســطح ملــی و منطقــه ای و پاســخگویی بــه نیازهــای مدیریتــی ســازمانهای بهداشــتی درمانــی و آمــوزش پزشــکی در راســتای تحقــق اهــداف ســند چشــم انــداز 1۲ ســاله و نقشــه جامــع علمــی 

وظایــف ذیــل را بــه عهــده دارد:

 تربیـت و آمـوزش دانشـجویان و دانـش پژوهـان نخبـه در دوره هـای تحصیـالت تکمیلـی )دکترا و 
پسـا دکترا(

کشور ج از   توانایی جلب نخبگان ایرانی مقیم داخل و خار
ج  برقرار ارتباط علمی با داخل و خار

 توانایی تبادل دانش و انتشار یافته ها به ذی نفعان
کشور  طراحی دوره های میان رشته ای جدید و مورد نیاز 

 بازنگری در برنامه های درسی و آموزشی
کشــور در   دســتیابی بــه آخریــن یافتــه هــای علمــی و اعتــالی موقعیــت علمــی مدیریــت ســالمت 

منطقــه و ســطح بیــن الملــل
 مشارکت در توسعه همکاری های علمی بین المللی

کالن نظــام ســالمت و آمــوزش پزشــکی   ایفــای نقــش راهبــردی در مدیریــت و سیاســتگذاری 
کشــور

ویژگی های برجسته قطب علمی آموزشی مدیریت سلامت ایران:
• ارتقاء آموزش، تربیت نیروی انسانی متبحر و پژوهشگر، و ظرفیت سازی از طریق:

کشور ج از  -  جلب همکاری نخبگان ایرانی مقیم داخل و خار
کشور و بازنگری در برنامه های درسی و آموزشی برای پیشنهاد به مراجع ذیربط - طراحی دوره های میان رشته ای جدید و مورد نیاز 

-  پرورش دانشجویان و دانش پژوهان نخبه در دوره های تحصیالت تکمیلی ( دکتری و پسا دکتری 

• دستیابی به آخرین یافته های علمی و افزایش مشارکت در گسترش مرزهای دانش علوم پزشكی و اعتالی موقعیت علمی کشور در منطقه وسطح بین الملل ازطریق:
- تولید مقاله علمی در مرزهای دانش و انتشار آنها

-  بررسی و پایش تحوالت علمی در حوزه تخصصی ذیربط
- بسط روشهای مناسب یادگیری،یاددهی، تحقیق و توسعه نرم افزارهای تخصصی در زمینه رشته تخصصی ذیربط

• مشارکت در توسعه همكاری های علمی بین المللی از طریق:
کارگاه های آموزشی و نیز دوره های تخصصی ذیربط در عرصه بین المللی کنفرانس ها،  - شرکت در 

ج ازکشور کارگاه های آموزشی و دوره های تخصصی ذیربط، با همکاری اساتید و محققان برجسته مقیم داخل و خار کنفرانس های معتبر بین المللی،  - برگزاری 
کشور ج از  کز علمی خار - مشارکت در اجرای پروژه های تحقیقاتی مشترك و پی ریزی تحقیقات پیشرفته با همکاری مرا

-  همکاری در برگزاری دوره های تحصیالت تکمیلی در رشته تخصصی وفوق تخصصی ذیربط برای دانشجویان خارجی
کز خارجی همراه با فعالیت همسو -  فرایند تنظیم قراردادهای بین المللی، عبارت است از: تنظیم مبادله نامه های همکاری بامرا

• ایفاء نقش مدیریت راهبردی، در نظام سالمت کشور

• ارتباط مؤثر و هدفمند با سیاست گذ اری های کالن کشور در زمینه علوم پزشكی، از طریق:
-  شناسایی و تدوین نیازهای آموزشی- تحقیقاتی در حوزه ذیربط

-  فعالیت در زمینه توسعه فناوری در عرصه تخصص ذیربط
کشور در عرصه علوم پزشکی ح های آموزشی - پژوهشی برای تولید دانش فنی و حل معضالت اساسی  -  اجرای طر

-  مشارکت درتدوین استانداردها وراهنماهای بالینی(گایدالین ها)، با هماهنگی شورای سیاستگذاری هیئت ممتحنه و ارزشیابی رشته تخصصی

• برقراری استقالل فرایند امور مالی و عملكردی قطبهای علمی
گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی گرنتهای جذب شده توسط   عناوین 

کمیت بالینی جهت بیمارستانهای امام رضا(ع) وشمس تبریز مشاوره در زمینه تدوین برنامه استراتژیک، اعتباربخشی وحا
 تدوین برنامه استراتژیک جهت بیمارستان الزهرا تبریز

تدوین بانک اطالعاتی جامع مدیران جهت دانشگاه علوم پزشکی شیراز
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معرفی رشته مهندسی پزشکی

 Biomedical Engineering-( ــک ــكی )بیوالكتری ــی پزش ــته: مهندس ــام رش ن
                                      )M.Sc.Bioelectric

کارشناسی ارشد مقطع تحصیلی: 
تعریــف: رشــته مهندســی پزشــکی رشــته ای چنــد حیطــه ای و موضوعــی بیــن رشــته ای اســت 
کــه در بکارگیــری مهارتهــای مهندســی در  کــه از تلفیــق علــوم پایــه، مهندســی و پزشــکی اســت 
ــول  ــا اص ــق ب ــی منطب ــخیصی، درمان ــات تش ــعه خدم ــت و توس ــور حمای ــه منظ ــکی ب ــوم پزش عل

علمــی فعالیــت مــی نمایــد. 

 تاریخچه رشته و پیشرفت های جدید:
کاربــردی مهندســی پزشــکی اســت  گرایشــهای  رشــته مهندســی پزشــکی )بیوالکتریــک(، یکــی از 
کــه ســابقه چنــد دهــه ارائــه در دانشــگاههای اروپایــی و آمریکایــی دارد. در ایــران بــرای اولیــن 
گردیــد. بــا توجــه بــه  کارشناســی ارشــد ایــن رشــته در دانشــگاه شــریف در ســال 1366 برقــرار  بــار 
نیــاز بخشــهای بهداشــت و درمــان بــه متخصصیــن مهندســی پزشــکی بالینــی، در ســال 1376 

گردیــد. کارشناســی ارشــد رشــته مهندســی پزشــکی در دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران آغــاز  اولیــن دوره 

تشكیل گروه مهندسی پزشكی در دانشگاه علوم پزشكی تبریز – دانشكده علوم نوین پزشكی  
کشــتکار   گــروه مهندســی پزشــکی  بــا همــت و تالشــهای دکتــر ســید حســین راســتا و دکتــر احمــد  پــس از تشــکیل دانشــکده علــوم نویــن پزشــکی در دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز  در ســال 139۲ 
کشــور،   و حمایتهــای معاونــت محتــرم آموزشــی دانشــگاه، رئیــس محتــرم دانشــکده و معاونیــن آموزشــی و اداری و مالــی  پایــه  دانــش آموختــگان  دپارتمانهــای  فیزیــک و مهندســی پزشــکی خــارج 
گــروه شــکل داده شــد. جلســات  کامپیوتــر دانشــگاه تبریــز و مهندســی پزشــکی دانشــگاه صنعتــی ســهند هســته اولیــه ایــن  گــذاری شــد. ســپس بــا دعــوت از اســاتید ایــن رشــته  ازگروههــای بــرق و 
کــز پژوهشــی مرتبــط بــا ایــن رشــته در داخــل دانشــگاه و دانشــگاههای صنعتــی واقــع در تبریــز تشــکیل شــد و  گروهــای آموزشــی و مرا مختلفــی جهــت هماهنگــی و ایجــاد همــکاری بــا بخشــها، 
گردیــد. پــس از راه انــدازی آزمایشــگاه تخصصــی مهندســی پزشــکی در دانشــکده، بــه همــراه فضاهــای آموزشــی و پژوهشــی،  و بازدیــد نماینــدگان هیئــت  کــز امضــاء  تفاهــم نامــه هائــی بــا ایــن مرا
کارشناســی ارشــد مهندســی  گســترش دانشــگاههای وزارت بهداشــت درمــان و آمــوزش پزشــکی نیــز در تیرمــاه ســال 1393 پذیــرش دانشــجویان در دوره  ممتحنــه  رشــته مهندســی پزشــکی، شــورای 
کارشناســی ارشــد مهندســی پزشــکی بــرای اولیــن بــار مــورد  گــروه مــورد تصویــب قــرار داد.  در مهــر مــاه همــان ســال پنــج نفــر دانشــجوی در رشــته  گرایــش بیوالکترونیــک را بــرای ایــن  پزشــکی – 
کنــون بــا مدیریــت دکتــر ســید حســین راســتا  از همــکاری پنــج عضــو هیئــت  گــروه هــم ا کردنــد. ایــن  کالســهای درســی شــرکت  گرفتــه و بــا توجــه بــه برنامــه ریزیهــای انجــام شــده در  پذیــرش قــرار 
گرفتــه اســت.   گرایــش بیــو الکتریــک را بصــورت بورســیه بــه خدمــت  علمــی در زمینــه مهندســی و فیزیــک پزشــکی  بهــره مــی بــرد و دو دانشــجوی دوره دکتــری تخصصــی مهندســی پزشــکی – 

امكانات آزمایشگاهی:
کنــون دارای آزمایشــگاه  تخصصــی در زمینــه ســیگنال حیاتــی و پــردازش تصویــر، لیــزر و اپتیــک مــی باشــد. و در پــی توســعه بخــش آمــوزش تعمیــر وپشــتیبانی تجهیــزات  گــروه مهندســی پزشــکی هــم ا  
پزشــکی در ایــن آزمایشــگاه مــی باشــد.  هــم چنیــن امــکان اســتفاده از آزمایشــگاههای ســلولی و مولکولــی، بیوتکنولــوژی پزشــکی، نانــو فنــاوری پزشــکی  و علــوم اعصــاب  را در دانشــکده دارد. هــم چنیــن 
گــروه ضمــن مشــارکت در فعالیتهــای علمــی و  کنــون اعضــائ  گــروه: هــم ا گــروه مــی باشــد.  فعالیتهــای  کــز تحقیقاتــی دانشــگاه و تجهیــزات بیمارســتانی بــرای اســتفاده در دســترس ایــن  امکانــات مرا
پزوهشــی دانشــگاه، ارایــه دوازده ســخنرانی در کنفرانــس وســمینار هــای مختلــف، و چــاپ هفــت مقالــه علمــی در مجــالت علمــی بیــن المللی در ســال گذشــته، آمادگــی ارایه خدمــات مشــاوره ای در زمینه 

خریــد، پشــتیبانی و تعمیــرات تجهیــزات پزشــکی را دارنــد. 

76

عه 
ام

 ج
ه و

گا
ـــــــ

ش
دان

هی
گا

ش
دان



دوره جدید-شماره دوم -تابستان1394دوره جدید-شماره دوم -تابستان1394

رسالت گروه:
کادر بیمارســتانی  تربیــت نیــروی متخصــص مهندســی پزشــکی دانــش مــدار بعنــوان عضــوی از مجموعــه 
کــه قــادر بــه ارزیابــی و انتخــاب و نظــارت در بکارگیــری فنــاوری،  کــز آمــوزی درمانــی تحقیقاتــی اســت  و مرا
ــری سیســتم هــای فنــی  کارب ــری و مدیریــت اطالعــات فنــی بیمارســتانی، اســتاندارد نمــودن  کارب آمــوزش 
پزشــکی بــه منظــور اســتفاده بهینــه از تجهیــزات در درمــان بهتــر بیمــار و تحقیقــات بالینــی باشــد. ایــن رشــته 
کارایــی و  بعنــوان رشــته میــان رشــته هــای مهندســی و پزشــکی بــه علــت تالفــی افــکار و تجــارب افزایــش 

بهــره وری سیســتم هــا و فرایندهــای تشــخیصی، درمانــی و بهداشــتی را بــه همــراه دارد.

چشم اندازگروه:
تربیــت نیــروی متخصــص )کارشناســی ارشــد( مهندســی پزشــکی از طریــق آمــوزش فعــال و اســتفاده بهینــه 
کــز،  کیفــی ایــن مرا کــز آموزشــی درمانــی تحقیقاتــی بــا افزایــش بهــره وری در ارتقــاء  از فنــاوری پزشــکی، مرا
کشــور و توســعه پایــدار خواهــد شــد. تمامــی بیمارســتانهای  منجــر بــه افزایــش ســطح بهداشــت عمومــی 

کادر متخصــص مهندســی پزشــکی خواهنــد شــد. کشــور دارای  ــزرگ  ب

اهداف کلی گروه:
تربیت نیروی متخصص و ماهر به منظور:

ارزیابی، نیاز سنجی، انتخاب و نظارت در بکارگیری بهینه و صحیح فناوری های نوین.	 
مدیریت تعمیر، نگهداری و توسعه تجهیزات پزشکی.	 
کز بهداشتی درمانی.	  کاربردی پرسنل مرا افزایش اطالعات فنی از طریق آموزشهای 
کابران تجهیزات.	  فن آوری اطالعات تجهیزات با همکاری، پزشکان، پرستاران، تکنسین ها و 
کمی تشخیص و درمان و تحقیقات بالینی.	  کیفی و  کمک به ارتقا 

معرفی رشته نانو فناوری پزشکی
کــه بــر اســاس تصویــب وزارت محتــرم بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی از ســال 1390 اقــدام بــه  رشــته نانوفنــاوری پزشــکی یکــی از رشــته هــای دانشــکده علــوم نویــن پزشــکی تبریــز مــی باشــد 
کارشناســی ارشــد نمــوده اســت بعــد از چهــار ســال خوشــبختانه دانشــجویان مقطــع دکتــری تخصصــی )PhD( ایــن رشــته از امســال )1394(در ایــن دانشــکده پذیــرش و  پذیــرش دانشــجو در مقطــع 

مشــغول تحصیــل خواهنــد شــد.

نانوفناوری پزشكی ) نانوتكنولوژی( 
گیــرد. نانوفنــاوری پزشــکی مــی توانــد در رشــد حــوزه هــای مختلــف پزشــکی اعــم از دارورســانی،  کــه فنــاوری نانــو را در علــم پزشــکی بــکار مــی  نانــو فنــاوری پزشــکی شــاخه ای از علــم پزشــکی اســت 

کنــد. مهندســی بافــت، بیوسنســورها، پزشــکی ترمیمــی و....تاثیرمثبتــی ایفــا 

مقدمه
نانــو فنــاوری عبــارت اســت از تحقیــق و توســعه فنــاوری در ســطح اتــم و مولکــول هــا در انــدازه هایــی در حــدود 100-1 نانــو متــر جهــت دســتیابی بــه درک اساســی از پدیــده هــا و مــواد در ســطح نانــو 
کوچــک مــی باشــند.با توجــه بــه ســرعت روز افــزون رشــد در علــم  کــه دارای ویژگــی هــا و عملکــرد جدیــد بــه دلیــل داشــتن انــدازه هــای  و ســاخت و اســتفاده از ســاختارها و وســایل و سیســتم هایــی 
کیفیــت  کــه  گــذاری در حــوزه آمــوزش و پژوهــش و صنعــت خــود را نشــان میدهــد، مــی تــوان پیــش بینــی بــرون دادهایــی را داشــت  و فنــاوری نانوپزشــکی و شــاخص هایــی ماننــد میــزان ســرمایه 
کــه بــا اســتفاده از نانوابزارهــا و نانوســاختارهای  زندگــی انســان را دچــار تغییــر و تحــول جــدی خواهــد نمــود. یکــی از قابلیــت هــای خــوب نانــو فنــاوری، تشــخیص، درمــان و پیشــگیری بیماریهــا اســت 
کار رفتــه در نانوپزشــکی بــازه بزرگــی از نانوبیوسنســورها و ســامانه هــای دارورســانی را تــا نانوروبــات هــا و داربســت هــای نانویــی را شــامل  گــردد. ابزارهــای بــه  مهندســی شــده در مقیــاس نانــو انجــام مــی 
کیفیــت زندگــی از طریــق ایجــاد تحــوالت جــدی و عظیــم  مــی شــود. نانوفنــاوری پزشــکی وابســته بــه چندیــن رشــته از جملــه فیزیــک، مهندســی شــیمی، زیســت شناســی مــی باشــد. و هــدف آن بهبــود 

در بخــش بهداشــت و درمــان اســت.

تعریف رشته
بیــن  نانوفنــاوری پزشــکی رشــته ای چنــد حیطــه ای )Multidicicplinary( و موضوعــی  رشــته 
کــه از تلفیــق علــوم مختلــف ماننــد فیزیــک، شــیمی، زیســت  رشــته ای) Interdisciplinamy(  اســت 
آمــده و دانــش آموختــگان آن در ســطوح  بــه وجــود  بــا یکدیگــر  شناســی، داروســازی و پزشــکی 
ــن  ــهای نوی ــر روش ــی نظی ــه موضوعات ــر ب ــا 100 نانومت ــد 1 ت ــی در ح ــدازه های ــی، در ان ــی و اتم مولکول
العــالج، داروهــای هوشــمند،  بــه ویــژه بیماریهــای صعــب  ســریع و دقیــق تشــخیص بیماریهــا، 
بافتهــای مصنوعــی، تجهیــزات پزشــکی در ســطح نانــو ماننــد نانــو روباتهــا و نظایــر آن مــی پــردازد و 

ــد. ــی بخش ــود م ــان را بهب ــی انس ــت زندگ کیفی ــق  ــن طری از ای

)Aims(اهداف كلی
کلی این رشته عبارتند از: اهداف 

کارخانجــات و موسســات تولیــدی جهــت تولیــد فــرآورده  کار در  تامیــن نیــروی متخصــص بــرای 
ــو هــای نان

تربیــت دانــش آموختــگان جهــت تامیــن نیروهــای الزم جهــت آمــوزش، تحقیــق و ارتقــاء ســطح 
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پژوهــش در زمینــه نانــو فنــاوری پزشــکی در دانشــگاهها و موسســات تحقیقاتی وابســته
ــرای انتقــال دانــش فنــی  تربیــت نیــروی انســانی متخصــص جهــت ظرفیــت ســازی ب

ــو پزشــکی نان
تربیــت نیــروی انســانی متخصــص جهــت ارتقــا ســطح ســالمت بــا بکارگیــری فنــاوری 

نانــو در پزشــکی 
گروه  14 نفر مدیرگروه: دکتر سودابه داوران- تعداد اعضاء 

ســودابه داوران«، جایــزه ویــژه علمــی ســازمان علمــی، فرهنگــی و تربیتــی ملــل متحــد، 
کــرد. »یونســکو« بــا نــام »کمــک بــه توســعه نانوفنــاوری« را دریافــت 

گروه نانوفناوری پزشكی بر مبنای آمار سال 1394
14 نفر کل اعضاء هیئت علمی    تعداد 

۲ نفر تعداد اعضای هیئت علمی تمام وقت   
1۲ نفر  Second Affiliation تعداد اعضاء هیئت علمی وابسته

۲ نفر کارشناسان     کل  تعداد 
۲7 نفر کل دانشجویان     تعداد 
۲7 نفر کارشناسی ارشد   تعداد دانشجویان مقطع 

پذیرش دانشجو ازسال 94    Ph.D تعداد دانشجویان مقطع
اولویتهای پژوهشی گروه نانوفناوری پزشكی

مطالعه برون تن و درون تن  داروهای جدید بر پایه نانو ذرات 
روشهای هدفمند و نانومتریک انتقال مولکولهای تشخیصی و درمانگر

سلول درمانی و مهندسی، تمایز هدفمند و وترمیم بافت با روشهای نوین انتقال ملکولی از طریق بافتهای مهندسی شده
تشخیص های مولکولی با استفاده از روش های نانوبیوتکنولوژی

استفاده از نانودلیوری در سیستم ها دارورسانی
تهیه و طراحی نانو فیبرهای زیست سازگار جهت مهندسی بافتهای دندانی و استخوانی

سنتز و ارزیابی برون تن نانوذرات فلزی جهت تشخیص و درمان سلول های سرطانی
سنتز و ارزیابی نانوذرات پلیمری و لیپوزومی جهت استفاده در سیستمهای دارورسانی

امکانات آزمایشگاهی

معرفی رشته پرستاری اوژانس
کارشناســی  کارشناســی ارشــد ناپیوســته پرســتاری اورژانــس یکــی از دورههــای مصــوب تحصیــالت تکمیلــی پرســتاری در مقطــع  دوره تحصیلــی 
کــه در مورخــه 1391/1۲/8 توســط شــورای عالــی برنامهریــزی علــوم پزشــکی تصویــب شــده اســت. اقدمــات جهــت تاســیس ایــن دوره  ارشــد اســت 
خ 1393/1۲/۲5 مجــوز برگــزاری ایــن دوره اخــذ  تحصیلــی در دانشــکده پرســتاری و مامایــی تبریــز از ســال 139۲ شــروع شــد و ســرانجام در مــور
گاه و توانمنــد در زمینــه ارائــه خدمــات بهداشــتی و درمانــی در اورژانســها، بالیــا، حــوادث و  گردیــد. رســالت اصلــی ایــن دوره درســی تربیــت پرســتارانی آ
کــه بــا توجــه بــه حادثهخیــز بــودن اســتان آذربایجــان شــرقی و لــزوم ارائــه خدمــات شایســته در هنــگام بــروز بالیــا و ســوانح برگــزاری ایــن  ســوانح اســت 
ــا فوریتهــای پزشــکی و داشــتن  کارشناســی پرســتاری و ی کامــاًل مشــهود میباشــد.   شــرایط ورود بــه ایــن دوره دارای بــودن مــدرک  دوره در دانشــگاه 
گیــران ۲8 واحــد تخصصــی و 4 واحــد  حداقــل دو ســال تجربــه بالینــی بــا تاییــد معاونــت درمــان دانشــگاه مربوطــه اســت. در ایــن دوره تحصیلــی فرا
گیــران در عرصههــای ارائــه خدمــات و مدیریــت در بالیــا و ســوانح در عرصههــای  گذرانــد و دروس متمرکــز بــر توســعه مهــارت فرا پایــان نامــه را خواهنــد 
گــروه پرســتاری داخلی-جراحــی در دانشــکده پرســتاری و مامایــی تبریــز متولــی اصلــی برگــزاری ایــن دوره  بیمارســتانی و پیش بیمارســتانی اســت.  
کــه در حــال حاضــر دارای ۲3 نفــر عضــو هیئــت علمــی و آموزشــی )1 اســتاد، 1 دانشــیار، 5 اســتادیار،  تحصیلــی در دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز اســت 
کارشــناس( میباشــد. همچنیــن، جهــت حمایــت ایــن دوره توافقنامههایــی بیــن ریاســت دانشــکده پرســتاری و  10 مربــی، 3 نفــر هیئــت آموزشــی و 3 
گــروه طــب اورژانــس و مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریتهــای پزشــکی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز جهــت همــکاری در امــر آمــوزش نظــری  مامایــی بــا 
کتابخانهــای مجهــز میباشــد  و بالینــی ایــن دانشــجویان منعقــد شــده اســت. جهــت راهانــدازی ایــن دوره، دانشــکده پرســتاری و مامایــی تبریــز دارای 
کتــب ســرفصل درســی ایــن رشــته بــه زبــان فارســی و انگلیســی را پوشــش میدهــد. در زمینــه امکانــات پراتیــک تقریبــًا تمامــی مــوارد  کــه تقریبــًا تمــام 
گذشــته نیــز وســائل زیــادی جهــت تاســیس ایــن رشــته خریــداری شــده  مــورد نیــاز در پراتیــک دانشــکده پرســتاری و مامایــی موجــود اســت و در ســال 
اســت. از نظــر امکانــات بالینــی بیمارســتانی و پیشبیمارســتانی نیــز دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز دارای محیطهــای بالینــی بســیار غنــی و مناســبی 
گیــران ایــن دوره تحصیلــی در محیطهــای بالینــی بیمارســتانی و  گــروه پرســتاری داخلی-جراحــی آمــاده نمــودن فرا میباشــد. یکــی از اهــداف مهــم 
ــت  ــات معاون ــت، از زحم ــود دارد. در نهای ــجویان وج ــن دانش ــه ای ــی ب ــوزش بالین ــاالی آم ــت ب کیفی ــر  ــادی ب ــد زی کی ــود و تا ــد ب ــتانی خواه پیشبیمارس
ــز و  ــی تبری ــتاری و مامای ــکئده پرس ــرم دانش ــت محت ــت و معاون ــان، ریاس ــرم ایش ــام محت ــم مق ــز و قای ــکی تبری ــوم پزش ــگاه عل ــی دانش ــرم آموزش محت

کــه بــا تــالش بیدریــغ خــود موجبــات تاســیس ایــن دوره تحصیلــی را فراهــم نمودنــد گــروه داخلی-جراحــی  تمامــی اســاتید 

معرفی رشته سالمت سالمندی
1- نام و تعریف رشته:

Geriatric Health كارشناسی ارشد ناپیوسته سالمت سالمندی
که به مســائل بهداشــتی و ســالمت و بیماری ســالمندان ونیز آموزش،  کارشناســی ارشــد ناپیوســته رشــته ســالمت  ســالمندی برنامه آموزشــی اســت  دوره 
کــه  کارشــناس ارشــد ســالمت ســالمندی فــردی اســت  طراحــی تحقیــق و روش هــای مداخلــه بهداشــتی همــراه بــا تجــارب عملــی دانشــجویان میپــردازد و 

قــادر بــه ارزیابــی نیازهــا، اولویت بنــدی مشــکالت و برنامه ریــزی و اجــرای مراقبــت هــای ســالمت ســالمندان اســت.
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2 ـ تاریخچه:
ســالمندان  طــب  و   )  Gerontology  ( سالمندشناســی  زمینــه  در  علمــی  هــای  رشــته  پیدایــش  از  قــرن  نیــم  از  بیــش   
بــا افزایــش جمعیــت ســالخوردگان در جهــان بتدریــج ســازمانها،  ایــن مــدت  گــذرد و در  )Geriatrics( در جهــان مــی 
کنــون در  ا اســت.   ایجــاد شــده  انســانی، پژوهــش و مراقبــت ســالمندان  نیــروی  تربیــت  نهادهــای متعــدد در زمینــه 
تحصیلــی  مقاطــع  و  هــا  رشــته  در  ســالمندان  بــا  مرتبــط  آموزشــی  هــای  برنامــه  جهــان  معتبــر  دانشــگاههای  اغلــب 
کــه بــا هــدف ارتقــای دانــش و توانمنــدی دانشــجویان رشــته هــای مختلــف و یــا تربیــت نیــروی  مختلــف وجــود دارد 
کارشناســی ارشــد، دکتــرای فلوشــیپ و تخصــص بالینــی و....  انســانی در رشــته هــای اختصاصــی ســالمندان ماننــد 
کــودکان  ایجــاد شــده انــد. در ایــران متاســفانه بــه دلیــل جــوان بــودن جمعیــت و حجــم بــاالی نیازهــای بهداشــتی 
گذشــته چنــدان توجهــی بــه تربیــت نیــروی انســانی و ســازماندهی نظــام مراقبــت ســالمندان  و نوجوانــان، در ســالهای 
گیــری تدریجــی  نشــده اســت ولــی از چنــد ســال قبــل بــا تشــکیل دفتــر ســالمت ســالمندان در وزارت بهداشــت و شــکل 
دپارتمانهــای آموزشــی مرتبــط بــا ســالمندان در بعضــی دانشــگاهها، زمینــه برنامــه زیــری جامــع آموزشــی و مراقبتــی 
بــرای ســالمندان فراهــم شــده اســت.  ر حــال حاضــر مباحــث مربــوط بــه ســالمند اغلــب بصــورت بخشــی از ســرفصل 
بــرای دانشــجویان  نســبتًا حاشــیه ای  آنهــم بصــورت  روانپزشــکی  و  هــای دروس بهداشــت خانــواده و طــب داخلــی 
کاردانــی بهداشــت خانــواده بصــورت یــک  پزشــکی و ســایر رشــته هــا ارائــه مــی شــود و تنهــا بــرای دانشــجویان دوره 
واحــد درســی مســتقل ارائــه میگــردد و دپارتمانهــای آموزشــی اختصاصــی بــرای بهداشــت و پزشــکی ســالمندان از بیــن 
ــر آمــار مرکــزSFU در  کشــورها براب ــا ســه دانشــکده راه انــدازی شــده اســت.  درســایر  دههــا دانشــگاه و دانشــکده پزشــکی، بهداشــت، پرســتاری و پیراپزشــکی و توانبخشــی تنهــا در دو ی
ــر اســت. کارشناســی ارشــد  و Phd در زمینــه ســالمت ســالمندی وســالمند شناســی در دانشــگاههای جهــان دای حــال حاضــر بیــش از 1۲1 دوره آموزشــی تحصیــالت تکمیلــی در مقاطــع 

 
 :)Mission(3ـ رسالت رشته

مــورد  پژوهشــی  و  آموزشــی  اجتماعی،اقتصادی،مدیریتــی،  روانــی،  جســمی،  ابعــاد  در  ســالمندان  جامــع  مراقبــت  زمینــه  در  کارآمــد  و  آموختــه  دانــش  انســانی  نیــروی  تربیــت 
جمعیــت  درصــد   8/۲ حــدود  ایــران  در  60ســال  بــاالی  1390جمعیــت  ســال  سرشــماری  طبــق  اســت.  ســالمندان   ســالمت  و  خدمــات  کیفیــت  ارتقــای  راســتای  در  جامعــه  نیــاز 
کشــور را تشــکیل مــی دهنــد و  براســاس برآوردهــای صنــدوق جمعیــت ملــل متحــد، ســالمندان ایرانــی از ســال 1419رشــد بیشــتری از میانگیــن جهــان خواهنــد داشــت.  هنــوز 
کشــور و نیــز افزایــش موالیــددر دهــه 60، در آینــده ای نــه چنــدان دور  مشــکالت ســالمندی در جامعــه زیــاد ملمــوس نیســت ولــی ایــن مشــکالت بــا افزایــش امیــد بــه زندگــی در 
ع نیــاز بــه تربیــت افــراد متخصــص در  کــه ایــن موضــو کشــور خواهیــم بــود و در نتیجــه افزایــش مشــکالت ایــن قشــر را بــه دنبــال خواهــد داشــت  شــاهد افزایــش جمعیــت ســالمند 
کــز  کارشناســی و مراقبتــی جامــع در زمینــه ســالمندان در مرا ارائــه خدمــات  بــرای  انســانی  نیــروی  تربیــت  بــه  نیــاز مبــرم  کنــد.  مــی  را بیشــتر روشــن  زمینــه بهداشــت ســالمندی 
کــز خدمــات ســالمندان وابســته بــه ســازمان بهزیســتی و بخــش هــای غیــر دولتــی ) خیریــه و خصوصــی( خواهــد بــود.  کشــور و همچنیــن مرا بهداشــت اســتان و شهرســتان هــای 

:))Aims 4 ـ اهداف دوره
کار بردی در زمینه سالمت و مراقبت های جامع سالمندان 1-افزایش دانش و مهارت پایه و 

کمــك بــه تحلیــل مشــکالت ســالمندان اعــم از حقوقــی و اخالقــی و غیــره و یافتــن راه حــل هــای مناســب  ومدیریــت حــل مســائل  ۲-افزایــش  مهارتهــای تفکــر خــالق و حــل مســئله بــرای 
مرتبــط بــا ســالمندان

کســب دانــش تحقیــق، بررســی منتقدانــه از تحقیقــات منتشــر شــده و در نهایــت ایجــاد توانمندیهــای الزم بــرای انجــام تحقیقــات در زمینــه  3-توســعه توانمنــدی دانشــجویان بــرای 
ســالمند شناســی و ســالمت ســالمندان

کمك به سیاستگزاریها.  4-ایجاد یك پایه تحقیق درسالمت سالمندیجهت 
کار عملی با سالمندان 5- ایجاد مهارت های ارتباط و 

که در زندگی سالمندان تاثیر میگذارد  گاهی در مورد سیاست های اجتماعی و دولتی  6- افزایش آ
که در اختیار سالمندان قرار دارد. 7- افزایش توانایی درک و ارزیابی و مراقبت ها و خدمات مرتبط با سالمندان و سرویس هایی 

5- تاسیس و راه اندازی رشته سالمت  سالمندی در ایران
مقدمــات طراحــی برنامــه آموزشــی ایــن رشــته، بــا همفکــری اســاتید انســتیتو مطالعــات ســالمندان شــفیلد انگلســتان از ســال ۲007 شــروع و ســپس برنامــه پیشــنهادی بــه متخصصــان 

خ 89/3/9  برنامــه آموزشــی فــوق را تصویــب نمــود. گردیــد. شــورای عالــی برنامــه ریــزی علــوم پزشــکی در چهــل و دومیــن جلســه مــور ایرانــی ارســال و تغییــرات مــورد نیــاز اعمــال 
گــروه آمــوزش بهداشــت و ارتقــای ســالمت دانشــکده بهداشــت  ع بــه شــماره 500/7۲9/د( بــرای اولیــن بــار در ایــران بــا تاســیس ایــن رشــته در  خ 1391/4/4 ) نامــه وزارت متبــو  در مــور

کشــور پیشــرو اســت. کنــون دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز بــا پذیــرش دو دوره دانشــجو بــه تعــداد 14نفــر در  گردیــد. هــم ا موافقــت 
6-  شرایط و نحوه پذیرش دانشجو:

کارشناســی در یکــی از رشــته هــای  پرســتاری، مامایــی، آمــوزش بهداشــت، بهداشــت عمومــی، مدیریــت توانبخشــی، مدیریــت خدمــات   داوطلبــان ایــن رشــته بایســتی دارای مــدرك 
کاردرمانــی  باشــند. کاری اجتماعــی، شــنوایی ســنجی، بینایــی ســنجی، فیزیوتراپی،گفتــار درمانــی و  بهداشــتی و درمانــی، روان شناســی بالینــی، علــوم تغذیــه، مــدد 

7- تقاضا برای تاسیس رشته سالمند شناسی در مقطع دکتری تخصصی
گروه آموزش بهداشت و ارتقای سالمت دانشکده بهداشت آغاز شده است. اقدامات اولیه  برای تاسیس رشته سالمند شناسی در مقطع دکتری تخصصی در 

8-  نیروی انسانی
غ التحصیــل از انســتیتو مطالعــات ســالمندان شــفیلد انگلســتان در رشــته بهداشــت ســالمندان- عضــو هیــات ممتحنــه بــورد ســالمند شناســی و مســئول بازنگــری  دکتــر حســین مطلبــی فــار

کارشناســی ارشــد ناپیوســته رشــته ســالمت ســالمندی برنامه آموزشــی دوره 
خانم لیلی نصرتی دانشجوی بهداشت سالمندان در مقطع دکتری تخصصی

دکتر سیما ساالری راد دکتری تخصصی علوم اعصاب و دوره تکمیلی روانپزشکی سالمندانشکر میشود.
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مدیریت خدمات پشتیبانی دانشگاه در یک نگاه
نیروی انسانی

جمعسایرخدمات عمومیکار مشخصقانون کارپیمانیرسمی

1801135362102

نیروی انسانی به تفكیک واحد

جمعمهد فروشگاه تهرانمدیریتامور انبارهانقلیهدبیرخانهامور قراردادهاتدارکاتحسابداریرفاهخدمات

32271239845848102

شرح مختصر وظائف ادارات

شرح مختصر وظایف اصلینام اداره

توسعه و نگهداری فضای سبز پردیسه دانشگاه، تامین خودرو ماموریت های درون و برون شهری، ایاب و ذهاب کارکنان، نگهداری ابنیه و خدمات
تاسیسات ساختمان ستاد و ساختمان های ضمیمه، پذیرش و اسکان مهمانان، کنترل ورود و خروج کارکنان، اداره تلفنخانه مرکزی

بیمه های عمر و حادثه، تکمیلی درمان، کمک هرینه های ازدواج و فوت، صندوق قرض الحسنه، تسهیات بانکی، صدور معرفی نامه های رفاه
خدمات رفاهی، امور واحدهای استیجاری دانشگاه

انجام عملیات مالی و حسابداری ستاد مرکزی دانشگاهحسابداری

پذیرش و ثبت درخواست های خرید کاالها و خدمات، انجام و ثبت خریدها، شرکت در جلسات مناقصات و مزایداتتداركات

تهیه و تائید قراردادها و نظارت بر نحوه اجرای آن هاامور قرارداد

وصول، ثبت، اندیکس و بایگانی مکاتبات فیزیکی و الکترونیکی، راهبری سیستم اتوماسیون اداری و شبکه دولتدبیرخانه

تامین خودرو، سرویس و نگهداری و شماره گذاری خودروهای دولتی، رسیدگی به امور بیمه ای ثالث و بدنه خودروهانقلیه

تامین اقام مورد نیاز واحدها، ثبت اقام ورودی و خروجی، پیگیری امور انبارهای استان، همکاری در اقدامات تامین نظارت بر امور انبارهای امور انبارها
ستاد مرکزی 

تعداد تخت مهمانسراها
جمعسایررامسرمشهدتهرانشهید مطهریشهید بهشتی

261835606402.3

تعداد خودروهای استان

جمعاتوبوسسایرجرثقیلتریلرکامیونوانتسواریآمبوالنس

2181560000110385

* انبارهای موجود در سطح شهر تبریز

آدرسمتراژمتصدیکاربرینام انبار

جاده ایل گلی، بطرف شهرک پرواز، جنب برج شهران900متر مربععلی ایمانپورتجهزات پزشکی)شماره1(ائل گلی

جاده ایل گلی، بطرف شهرک پرواز، جنب برج شهران600متر مربععلی ایمانپورتجهزات پزشکی)شماره2(ائل گلی

جاده ایل گلی، بطرف شهرک پرواز، جنب برج شهران800متر مربعامین قاسم پورمصرفیائل گلی

*بیمه عمر و حادثه كاركنان

طرف قرارداد تعهد پرداخت عمر تعهد پرداخت حادثه حق بیمه سرانه ساالنه سهم ساالنه دولت

سازمان بازنشستگی 30،000،000 ریال 30،000،000 ریال 216،000 ریال 108،000 ریال
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*بیمه شخص ثالث خودروها

طرف قرارداد تعهد جانی راننده تعهد جانی شخص ثالث تخفیف هدف

بیمه آسیا 2.000.000.000 2.000.000.000 %25 خودرو های دولتی و شخصی

*بیمه بدنه خودروها

طرف قرارداد تعهد پرداخت  شرایط پرداخت تخفیف هدف

بیمه آسیا برابر آئین نامه اقساطی %55 خودرو های دولتی و شخصی

*بیمه تکمیلی درمان کارکنان

طرف قرارداد حق بیمه سرانه ماهانه تعداد تقریبی افراد مشمول تعداد بیمه شده درصد افراد بیمه شده

بیمه آسیا 324،000 ریال 57000 نفر 6916 نفر %12

*صندوق قرض الحسنه كاركنان

حوزه فعالیت تعداد اعضا سقف وام وام اعطایی موجودی صندوق

شهر تبریز 1166 نفر 60،000،000 ریال 13،858،425،000 ریال 4،070،000،000 ریال

اطالعیه صندوق قرض الحسنه کارکنان دانشگاه 
کارکنــان دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریزبحــول قــوه الهــی و حمایــت همــه جانبــه مســئولین محتــرم دانشــگاه،در ســال 1391 تاســیس وتــا پایــان اردیبهشــت مــاه ســالجاری  صنــدوق قــرض الحســنه 
کلیــه همــکاران شــاغل در واحدهــای تابعــه دانشــگاه در ســطح تبریــز اعــم از رســمی،  مبلــغ 13/858/4۲5/000 ریــال وام قــرض الحســنه بــه اعضــاء محتــرم پرداخــت نمــوده اســت. بدیــن وســیله از 
کــه تمایــل دارنــد در احیــای ایــن ســنت حســنه پیشــقدم باشــند، دعــوت مــی شــود بــا مراجعــه بــه رابطیــن امــور رفاهــی محــل خدمــت خــود نســبت بــه تکمیــل و ارائــه »فــرم  پیمانــی و قــراردادی 

کارکنــان دانشــگاه« اقــدام فرماینــد. تقاضــای عضویــت در صنــدوق قــرض الحســنه 

توضیحات الزم:
تقاضـای 	  ارائـه  زمـان  در  بـار  یـک  کـه  ریـال  مبلـغ500/000  عضویـت(:  حـق  ثابـت)  سـپرده 

شـود. مـی  کسـر  عضویـت 
کـه بنـا بـه انتخاب متقاضی بطـور ماهانه 	  سـپرده متغیـر: مبلـغ۲00/000 الـی 1/000/000 ریـال 

کسـر می شـود. از حقوق ایشـان 
سابقه عضویت از زمان واریز سپرده محاسبه می شود.	 
کارمـزد %1 	   پرداخـت وام بـه میـزان 3 برابـر موجـودی تـا سـقف 60 میلیـون ریـال بودهـو بـا 

شـد. خواهـد  محاسـبه  سـالیانه 

 بازپرداخـت وام بـرای مبلـغ زیـر 10 میلیـون ریـال 10 ماهـه و بـرای مبلـغ بیـن 10 میلیـون تـا زیـر 	 
۲0 میلیـون ریـال ۲0 ماهـه و بـاالی 30 میلیـون ریال و بیشـتر30 ماهه خواهـد بود که از حقوق 

گردد. کسـر می  گیرنـده  دریافتـی وام 
 بـا عنایـت بـه جدیدالتًاسـیس بـودن صنـدوق و برنامـه ریـزی جهـت ارتقـاء ظرفیـت و تـوان 	 

مالی، سـپری شـدن 4 ماه از زمان عضویت و به حد نصاب رسـاندن موجودی برای دریافت 
وام ضـروری اسـت.

 در حال حاضر برای اخذ وام مجدد مدت ۲ ماه انتظار الزم است.	 
کسب اطالعات بیشتر و دقیق تر  به آدرس وب سایت مدیریت خدمات پشتیبانی دانشگاه http://mkhadamat.tbzmed.ac.ir مراجعه فرمایند. همکاران محترم می توانند برای 
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که به خداوند قرض  کیست آن 
 الحسنه دهد تا خدا آن را برایش )در

 وقت پرداخت( چندین برابر فزونتر
که )روزى را( تنگ  کند؟! و خداست 

 می کند و می گسترد، و به سوى او
بازگردانده می شوید
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مرکــز آموزشــی درمانــی ســینا کــه در امــر توریســم درمانــی و پاســخگویی بــه منطقــه  شــمالغرب کشــور 
کــه  در بســیاری از رشــته هــا از جملــه مســمومیت، ســوختگی و پوســت تنهــا مرکــز اســتان مــی باشــد 
بصــورت تخصصــی و فــوق تخصصــی  ۲4 ســاعته فعالیــت مــی نماید.ایــن مرکــز همــواره در ارتقــای 
کثــر برنامــه هــای وزارت متبــوع بعنــوان یــك مرکــز  کــرده اســت ودر ا مســتمر فرایندهــای خــود تــالش 
کشــوری برنامــه ی مدیریــت اثــر بخشــی )MEP (  و برنامــه ی  کــه پایلــوت   پیشــرو بــوده، طــوری 
بیمارســتان هــای دوســتدار ایمنــی بیمــار بــوده اســت و در  راســتای اســتقرار  اســتاندارد هــای  ایمنــی 
بیمــار و همچنیــن اعتبــار بخشــی  تــالش بــی وقفــه  انجــام داده و موفــق بــه اخــذ درجــه ی یــك از 
ــا مســاحت  ــی ســینا ب ــز آموزشــی درمان کشــوری  شــده اســت. مرک ــار بخشــی   اســتاندارد هــای اعتب
کلــی ســاختمانی 31500 متــر مربــع بــا تعدادتخــت مصــوب 398  ــا زیربنــای  4۲1100 متــر مربــع و ب
ــوختگی- ــی- داخلی-ترمیمی-س ــتری زیر)جراح ــای بس ــش ه ــامل بخ ــال ش ــت فع ــا ۲80 تخ وب
عفونی-پوست-ارولوژی-ICU)جراحی،جنرال،سوختگی،عفونی(MDR-ENT و شامل بخش 
ــگاه- ــی )فیزیوترابی-پاتولوژی-آزمایش کیلین ــل( وپارا ــای عم ــاق ه ــتاره دار)اورژانس،دیالیز،ات س
رادیولوژی-ســی تــی اسکن-آنژیو-سونوگرافی-دانیستومتری-آزمایشــگاه مرکــزی 60% تمامــی 
کمتریــن زمــان ممکــن  کــه بیمــاران بســتری و بیمــاران ســرپایی نیــاز پیــدا میکننــد در  تســت هایــی 
گرفتــه اســت.راه انــدازی آزمایــش ســیکلو ســپورین  بــا تجهیــز نمــودن دســتگاه هــای جدیــد انجــام 
بــرای بیمــاران پیونــدی بــه عنــوان تنهــا مرکــز انجــام دهنــده ایــن آزمایــش در بخــش دولتــی و 
همچنیــن آزمایشــگاه اورژانــس را همزمــان بــا افتتــاح اورژانــس جدیــد در ســال 1393 بــا تمامــی 
کــه مبلغــی بیــش از ۲۲500000000 ریــال  تجهیــزات  امکانــات تجهیــز نمــوده اســت بــه طــوری 
خریــداری کــرده اســت و تمامــی بخــش هــا بــه دســتگاه هــای جدید مجهز شــده اند.اعضــای هیئت 
علمــی ایــن مرکــز 63 نفــر میباشــد و 38 نفــر متخصــص بــا ۲5 نفرفلوشــیپ بــه بیمارن ارائــه خدمات 
مینماینــد.در حــوزه مــدارك پزشــکی راه انــدازی دســتگاه نوبــت دهــی الکترونیکــی بــرای پذیــرش 

بیمــاران ســرپایی از جملــه اقدامــات مهــم در راســتای تکریــم اربــاب رجــوع میباشــد.

اهداف کلی مرکز آموزشی درمانی سینا
کیفیت خدمات ارائه شده  ارتقای مستمر 

استقرار استانداردهای ایمنی بیمارستانهای دوستدار ایمنی بیمار 
مدیریت صحیح منابع مالی مرکز

استانداردسازی نیروی انسانی در بخش های بالینی 
کلینیك و بستری  مدیریت فرآیندهای خدمات پارا

استقرار نظام سالمت در بیماران بستری و بستری موقت اورژانس

اهداف پیش رو
تکمیل ۲/5 طبقه فوقانی ساختمان سوانح و سوختگی

تجهیز و احداث بخش مسمومیت
CCU تجهیز و احداث

چندمورد از تجهیز آزمایشگاه 
دستگاه الكترو كمی لومینسانس :

دســتگاه فــوق بــرای بخــش هورمــون شناســی و ایمنولــوژی آزمایشــگاه مرکــزی مرکــز در ســال 
کــه موجــب ارتقــاء انجــام آزمایشــات از روش دســتی و نیمــه اتوماتیــك بــه  1393 خریــداری شــده 

گردیــد. کامــال اتوماتیــك  روش نویــن 
ع تســتی ازمایشــات تخصصــی و فــوق تخصصــی از ۲5مــورد در ســال 139۲ و  1-1(افزایــش تنــو

49مــورد در ســال جــاری 
1-۲(کاهش زمان جوابدهی ازمایشات از هفتگی به روزانه 

 CTNI-BHCG-HBS....،: جملــه  از  اورژانســی  ازمایشــات  جوابدهــی  زمــان  1-3(کاهــش 
یــك ســاعت از  کمتــر  بــه  از چندیــن ســاعت   HCV-AG-HIV

کیت های مصرفی  1-4(کاهش اتالف 
ج  ــه خــار ــه هــای بیمــاران بســتری و مراجعیــن ســرپایی ب 1-5(کاهــش چشــمگیر از ارســال نمون

از مرکــز 
کیفیت و زمان جوابدهی آزمایشات  1-6(جلب رضایت همکاران بالینی از نظر 

1-7(استفاده بهینه از نیروهای فنی ازمایشگاه 

 دستگاه بالدگاز: 
گازهــای خونــی آزمایشــگاه مرکــزی مرکــز در ســال 1393 خریــداری  دســتگاه فــوق بــرای بخــش 

کــه نســبت بــه دســتگاه قبلــی دارای ســرعت و تعــداد پارامترهــای بیشــتری میباشــد.  شــد. 
کاهش زمان جوابدهی به نمونه ها  ) 1 – ۲

۲ – ۲ ( بعنــوان تامیــن دســتگاه پشــتیبان و جلوگیــری از بحرانهــای بوجــود آمــده در صــورت عــدم 
کــه بمراتــب در روزهــای قبــل تکــرار شــده بــود. کارکــرد دســتگاه موجــود، 

دستگاه كواگوالمتر :
 1393 ســال  در  مرکــز  مرکــزی  آزمایشــگاه  انعقــادی  آزمایشــات  بخــش  بــرای  فــوق  دســتگاه 
خریــداری شــد.که موجــب ارتقــاء انجــام ازمایشــات از روش دســتی بــه روش نیمــه اتوماتیــك 

کــه موجــب : گردیــد. 
کیت های مصرفی کاهش اتالف   ) 1 – 3

کاهش زمان جوابدهی   ) ۲ – 3
کیفیت و زمان جوابدهی آزمایشات 3 – 3 ( جلب رضایت همکاران بالینی از نظر 

3 – 4 ( استفاده بهینه از نیروهای فنی آزمایشگاه 

سانتریفیوژ : 
دســتگاه فــوق بــرای بخــش جداســازی و تفکیــك نمونــه  آزمایشــگاه مرکــزی مرکــز در ســال 1393 

گزارش عملکرد بیمارستان سینا از زبان دکتر دینوری )رئیس وقت(
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افزایــش  موجــب  شــد.که  خریــداری 
جداســازی  ســانتریفیوژ،  در  ســرعت 
آزمایشــگاه  ی  هــا  نمونــه  تفکیــك  و 
کاهــش  کــه بمراتــب در  گردیــده اســت 
شــده  آزمایشــات  جوابدهــی  زمــان 

اســت.

خریــد  یخچــال انبــار و بخــش 
ــی  : ــون شناس هورم

دســتگاه  دو  انــدازی  راه  و  خریــد 
ســایز  دو  بــا  ویترینــی  یخچــال 
و  کیــت  نگهــداری  بــرای  متفــاوت 
مــواد مصرفــی آزمایشــگاه در زنجیــره 

اســتاندارد. ســرمایی 

خرید دستگاه اتوآناالیزر
انتقــال  سیســتم  ایجــاد 
هــای  داده  الكترونیكــی 

ه  یشــگا ما ز آ
نــرم افــزار مذکــور، داده هــای بدســت 
توســط  هــا  نمونــه  آنالیــز  از  آمــده 
از  پــس  آزمایشــگاه،  هــای  دســتگاه 
تاییــد بــه سیســتم HIS بیمارســتان 

کــه موجــب :  ارســال میشــود 
1 – سرعت بخشیدن در جوابدهی 

کاهش خطاهای انسانی   – ۲
در  کاغــذ  مصــرف  کاهــش   –  3

ه  یشــگا ما ز آ
4 – کاهـش نیـاز بـه نیـروی انسـانی جهت تایپ کردن تعـداد زیادی از داده ها ) اسـتفاده بهینه از نیرو 

های فنی آزمایشـگاه در کارهای تخصصی  (

اورژانس جدید
در پــی افزایــش مراجعیــن و نیــاز مبــرم منطقــه شــمال غــرب در مواقــع ســوختگی هــا و... اقدامــات 
کلــی 1380 متــر مربــع   اولیــه جهــت بهســازی و نوســازی اورژانــس از ســال 90 شــروع شــده بــا متــراژ 
گرفتــه و بــه مناســبت ســی و ششــمین  کلــی و تجهیــز ان در ســال 1393 انجــام  کــه اقدامــات 

ســالگرد پیــروزی شــکوهمندانه انقــالب اســالمی افتتــاح میگــردد.

نیروی انسانی :

پزشك بیماربرپرستار
اورژانس

کمك منشیخدمات
بهیار

1639341موجودی
245577مورد نیاز

واحد های زیر نظر :

گیــری-  داروخانــه اورژانــس  گــچ  ایزولــه - تحــت نظــر - اتــاق عمــل ســرپائی- اتــاق پانســمان و 
- رادیولــوژی- آزمایشــگاه-  صنــدوق -  پذیــرش مســتقل-پلیس-نگهبان –واحــد مســمومین 

کلینیــك تخصصــی طــب ســنتی مرکــز شــامل:ویزیت و مشــاوره توســط متخصصیــن طــب ســنتی 
کــه  اعمــال یداوی)حجامت،زالــو درمانــی و...(و داروخانــه طــب ســنتی )گیــاه درمانــی (میباشــد 

گردیــده اســت. در خــرداد مــاه اغتتــاح 
بخش داخلی 3

کســترا  کثــر مواقــع در تختهــای ا بــا توجــه بــه افزایــش اشــغال تخــت بخشــهای داخلــی بیمــاران ا
بخــش خدمــات میگرفتنــد بــا مدیریــت صحیــح و اصولــی اقــدام بــه ایجــاد بخــش داخلــی 3 بــا 14 

گردیــده. تخــت و ســایر تجهیــزات و امکانــات افتتــاح 

تشخیص بیماریهای شایع بخش :
کبــد – جهــت انجــام بیوبســی  CRF -  ARF – ESRD  -   واریــس مــری – جهــت انجــام بیوبســی 

کبــدی گــذاری – آنفالوپاتــی  کلیــه – جهــت انجــام ERCP – آیــت _ اســنت 

ENT بخش
کشــور بســتری میشــوند،بخش  کهــاز شــمالغرب  ایــن مرکــز بــا داشــتن پزشــکان مجــرب و بیمارانــی 
کــه قبــل از  کنــون از مشــکالتی  گردیــده و هــم ا ENT بــا تمامــی تجهیــزات و نیــروی انســانی فعــال 

کاهــش یافتــه اســت. افتتــاح ایــن بخــش متوجــه بخــش ترمیمــی بــود 
اعمــال انجــام شــده در بخــش ENT ) فقــط 	 

) ENT مخصــوص بخــش
گردنی	  توده 
تمپانوتومی	 
تمپانوماستوئیدکتومی	 
تمپانوپالستی	 
Fess  ) اعمال جراحی آندوسکوپیک سینوسی (	 
پولیپوز بینی	 
پولیپوز حنجره	 
تاسنیکتومی	 
آرنوئیدکتومی	 
Scc صورت و لب و بینی	 
Bcc صورت و بینی و لب	 
گوش	  اعمال جراحی روی استخوانهای 

سیتوپالستی 	 
توربینوکتومی	 
سیتورینوپالستی	 
گــوش ) تــوده و 	  اعمــال جراحــی روی اللــه 

کســیت و... ( خــال و 
استاپدکتومی ) استخوان رکابی (	 
ماستوئیدکتومی	 
بیوپسی حنجره	 
کتوستومی	  ترا
بینی  Reduetion ) شکستگی ها (	 
توده حنجره	 
تیروگلوسال	 
جراحی روی زبان	 
ICU جنرال	 

بــا توجــه  بــه ضریــب اشــغال تخــت هــای بخــش داخلــی3 نیــاز بــه مراقبــت ویــژه داشــته و در 
بیمارســتان ICU داخلــی نبــوده و بیمــاران بــا مشــکل مواجــه مــی شــدند و پزشــکان مجبــور بودنــد 

کــه شــامل جراحــی و عفونــی اســتفاده نماینــد. از ICUهــای دیگــر 

نیروی انسانی:

نیروی 
انسانی

کمك بهیارطرحیقراردادیرسمی پرستار

135443تعداد

تعداد تخت:
6 تخت مصوب و 8 تخت بستری بیمار
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برنامــه ســاغلیق رادیــو بــا همــکاری معاونــت محتــرم صــدا مرکــز صــدا و ســیمای اســتان روزهــای پنجشــنبه از ســاعت 13 الــی 13:45 در طــول موج هــای 
کنندگــی خانــم محمــدی  در حــال اجراســت. همچنیــن خانــم مرتضــوی  گردد.گفتنــی اســت ایــن برنامــه بــه تهیــه  EM10۲6KH  وFM94 پخــش مــی 
گــزارش، رویــداد و پیــام بهداشــتی  گوینــده، آقــای فتــح آبــادی صدابــردار و خانــم قلیــزده دســتیار برنامــه می باشــند. ایــن برنامــه در ســه بخــش  نویســنده و 

بــه صــورت زنــده هــر هفتــه بــا حضــور دو مهمــان از دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز  پخــش می شــود.

اشاره ای کوتاه به برنامه ساغلیق رادیو

اختصاص شماره پیامکی 101 به معاونت امور زنان و خانواده ریاست 
جمهوری برای دریافت پیامک های مخاطبین و اعالم نظرات و پیشنهادات 

از سراسر کشور
گــزارش روابــط عمومــی  دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز بــه نقــل از پایــگاه اطــالع رســانی معاونــت امــور زنــان و خانــواده ریاســت  بــه 
کریــم اهــل بیــت امــام حســن مجتبــی )ع( فعــال ســازی شــده اســت، بــدون محدودیــت  کــه همزمــان بــا میــالد  جمهــوری؛ ایــن شــماره 
گزارش هــای  کننــده پیامــک هــای مخاطبیــن و اعــالم نظــرات و پیشــنهادات در حــوزه زنــان و خانــواده خواهــد بــود.  زمانــی، دریافــت 
جمــع بنــدی پیامــک هــا در دوره هــای زمانــی مشــخص بــه اســتحضار معــاون رییــس جمهــور در امــور زنــان و خانــواده و بعضــًا رییــس 
جمهــور محتــرم خواهــد رســید. یــادآور مــی شــود بــا راه انــدازی ایــن ســامانه، فرصتــی جهــت انعــکاس نظــرات و پیشــنهادات در حــوزه 

زنــان و خانــواده فــراه آمــده اســت.

101

 اهمیت ورزش صبحگاهی

و  افـــراد  کثـــر  ا بـــرای  صبحگاهـــی  ورزش  انجـــام  زود،  صبـــح 
رفتـــن بـــه باشـــگاه یـــا محـــل ورزش بســـیار ســـخت اســـت. بـــا 
کمـــی زودتـــر از خـــواب بیـــدار شـــود؛ زمـــان  گـــر فـــرد  ایـــن حـــال، ا
گـــر ورزش  ا امـــا  کـــردن خواهـــد داشـــت؛  بـــرای ورزش  کافـــی 
ـــی  ـــه دالیل ـــد ممکـــن اســـت ب کن ـــه بعـــد از ظهـــر محـــول  ـــردن را ب ک
کاری یـــا پیشـــامدهای اتفاقـــی نتوانـــد بـــا تمرکـــز الزم بـــه فعالیـــت 
دارد  وجـــود  زمینـــه  ایـــن  در  زیـــادی  بحث هـــای  بپـــردازد.  
ــال  ــر حـ ــه هـ ــه؟ بـ ــا نـ ــت یـ ــر اسـ ــی موثـ ــا ورزش صبحگاهـ ــه آیـ کـ
کـــه دارای مزایـــا هســـت بالطبـــع  کـــه هـــر چیـــزی  طبیعـــی اســـت 
ــی  ــه ورزش صبحگاهـ کـ ــت  ــد داشـ ــی خواهـ ــم در پـ ــی هـ مضراتـ
کـــه  ــود دارد  ــتثنی نیســـت. دالیلـــی وجـ هـــم از ایـــن قاعـــده مسـ
کـــردن در صبـــح  نشـــان می دهـــد، ســـحرخیز بـــودن و ورزش 
کمـــک  زود فوایـــد زیـــادی دارد. ورزش صبحگاهـــی بـــه فـــرد 
ـــمانی  ـــی جس ـــه آمادگ ـــیدن ب ـــود، در رس ـــداف خ ـــه اه ـــا ب ـــد ت می کن
و همچنیـــن چربـــی ســـوزی دســـت یابـــد؛ بـــه شـــرط اینکـــه ایـــن 
عمـــل را در برنامه هـــای روزانـــه خـــود قـــرار دهـــد و حداقـــل روزانـــه 
30 دقیقـــه فعالیـــت مـــداوم داشـــته باشـــد. ممکـــن اســـت ابتـــدا 
کـــردن یـــا رفتـــن  بیـــداری زود هنـــگام در صبـــح جهـــت ورزش 

ــادت  ــد عـ ــن رونـ ــه ایـ ــم بـ کم کـ ــا  ــد، امـ ــگاه ســـخت باشـ ــه باشـ بـ
کـــرده و زودتـــر از خـــواب بیـــدار خواهـــد شـــد. بـــا انجـــام  پیـــدا 
ورزش صبحگاهـــی فـــرد از لحـــاظ ذهنـــی و جســـمی بـــرای انجـــام 
بـــه  بـــوده و ســـرحال تر  کارهـــای روزانـــه آماده تـــر و شـــاداب تر 
کار خـــود مـــی رود و خـــود را مجبـــور می کنـــد تـــا از غذاهـــای  محـــل 
کـــه اول صبـــح  کســـانی  غیـــر ســـالم اجتنـــاب نمایـــد. همچنیـــن 
ورزش می کننـــد، الگـــوی خـــواب بهتـــری نســـبت بـــه ســـایر افـــراد 
دارنـــد، زیـــرا صبـــح زود بیـــدار می شـــوند و بالطبـــع شـــب بـــه موقـــع 
می خوابنـــد. همچنیـــن، ورزش صبحگاهـــی باعـــث می شـــود 
کـــه چربـــی ســـوزی بیشـــتر شـــود؛ زیـــرا میـــزان متابولیســـم بـــدن 
کاهـــش وزن دارنـــد بـــا  کـــه قصـــد  افزایـــش می یابـــد. افـــرادی 
ــام  ــوه در صبـــح و قبـــل از انجـ ــان قهـ ــه فنجـ ــا سـ نوشـــیدن دو تـ
ورزش هـــوازی بهتریـــن تاثیـــر را بـــر چربـــی ســـوزی بدنشـــان 
باعـــث  عمـــل  ایـــن  اینکـــه  بدلیـــل  کـــرد؛  خواهنـــد  مشـــاهده 
ـــر بســـوزند و  ـــدن بهت ـــره شـــده در ب ـــه چربی هـــای ذخی ک می شـــود 
کنـــد. همچنیـــن در ایـــن  فـــرد بـــا انـــرژی و قـــدرت بیشـــتری ورزش 
مـــورد بایـــد تغذیـــه و ورزش در تعـــادل باشـــند. بایـــد دقـــت داشـــت 
گـــر فـــردی می خواهـــد چربـــی بســـوزاند، مدتـــی بعـــد از ورزش  کـــه ا

چیـــزی نخـــورده و ســـپس یـــک صبحانـــه مناســـب میـــل نمایـــد. 
ــال در  ــرم سـ گـ ــول  ــود ورزش صبحگاهـــی در فصـ ــه می شـ توصیـ
فضاهـــای بـــاز و یـــا پارک هـــا انجـــام شـــود، چـــون در ســـاعات 
ک هســـتیم؛ همچنیـــن  اولیـــه صبـــح معمـــواًل شـــاهد هـــوای پـــا
دمـــای هـــوا پایین تـــر می باشـــد و شـــما می توانیـــد بهتـــر ورزش 
کنیـــد. امـــا در فصـــول ســـرد بهتـــر اســـت ورزش در فضاهـــای 
کـــه در ســـاعات  سرپوشـــیده انجـــام شـــود. همچنیـــن هنگامـــی 
اولیـــه روز ورزش می کنیـــد، ســـرعت ضربـــان قلب تـــان را افزایـــش 
کالری هـــای اضافـــی را مـــی  می دهیـــد و در ســـاعات اولیـــه روز 
کـــه طـــی فعالیـــت ورزشـــی صبحگاهـــی،  ســـوزانید. دقـــت نماییـــد 
ــان  ــد، ضربـ ــه باشـ ــه در دقیقـ ــن 140-1۲0 ضربـ ــان قلـــب بیـ ضربـ
کـــه نشـــان از شـــدت بـــاالی تمریـــن دارد؛ باعـــث  بیشـــتر از 140 
اختـــالل در حفـــظ تعـــادل اســـیدی – بـــازی بـــدن شـــده و منجـــر بـــه 
کـــه  آســـیب ســـلول های بـــدن خواهـــد شـــد. جملـــه آخـــر ایـــن اســـت 
پیشـــگیری بهتـــر از درمـــان اســـت، پـــس روزانـــه بـــا انجـــام حداقـــل 
30 دقیقـــه فعالیـــت بدنـــی منظـــم، خـــود را از بیماری هـــای قلبـــی-

عروقـــی، متابولیکـــی و ســـایر بیماری هـــا بیمـــه نماییـــم تـــا انشـــا اهلل 
از هـــر نظـــر شـــاهد افـــرادی ســـالم در جامعـــه باشـــیم. 

بهرام جمالی )کارشناس تربیت بدنی و دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی(

85

تی
الم

 س
ش و

دان



دوره جدید-شماره دوم -تابستان1394دوره جدید-شماره دوم -تابستان1394

گوشــی مــی لغــزد و  ــر روی صفحــه  ــد، انگشــتانم ب کن گوشــی تلفــن همراهــم پیامــی دریافــت مــی 
کنــد، میشــه صبــح هــا  از شــماره ای ناشــناس پیامــی ظاهــر مــی شــود اســرا خیلــی جیــغ و داد مــی 
گــر جــواب نــداد  دوبــاره مــی برمــش...  نــام اســرا برایــم  کننــد ا کــز پذیــرش  بــرای مدتــی در یکــی از مرا
آشناســت یــک دختــر زیبــای اوتیســتیک بــا شــدتی بســیار بــاال، آب ســردی بــر ســرم ریختــه مــی شــود 
گوشــی را  گیــر و دارهــا آشــکار میشــود،  احســاس میکنــم رســالت واقعــی یــک انجمــن در همیــن 
برمیــدارم و روی شــماره پیامــک کلیلــک مــی کنــم و بابــای اســرا گوشــی را برمیــدارد، صدایــش آنقــدر 
ــدر اســرا وارد دفتــر موسســه  ــا او قــرار بگــذارم ســاعت 5 عصــر پ کــه مجبــور میشــوم ب خســته اســت 
میشــود او را میشناســم موهــای جوگندمــی البتــه بــا ســفیدی غالــب... تصمیــم میگیرم بــرای اینکه 
موسســه، مــن و تمــام وجدانهــای جامعــه بــه خــود آینــد مصاحبــه ای از دردهــای پــدر اســرا ترتیــب 

کشــور باقــی بمانــد. دهــم تــا در تاریــخ اتیســم 
با این سوال آغاز می کنم : چرا اسرا را به مرکز توانبخشی نمیبرید؟

کمی مکث می کند......... جوابش کرده اند .
یعنی چه؟

ــز توانبخشــی  ــروم و اســرا را از مرک ــه ب ک ــد  ــا مــن تمــاس میگیرن ــه ب ک کنــد  اســرا آنقــدر جیــغ و داد مــی 
بــردارم مجبــور شــدم در مرکــز نگهــداری دادآفریــن بگــذارم االن آنجــا هم از دســت جیغ و دادهای اســرا 
بــه ســتوه آمــده انــد ظاهــرا عــدم تــداوم برنامــه توانبخشــی بــر شــدت بیقــراری اســرا افــزوده اســت... از 

مشــکالت اســرا مــی پرســم و بغــض پــدر اســرا مــی ترکــد 
کارهــای خــودش را نمــی توانــد انجــام دهــد، نمــی  کنــون 13 ســاله اســت، حــرف نمــی زنــد  دختــرم ا
گوشــه ای از آن... نمــی دانــد ســیری بــه چــه  کجــا بایــد دستشــویی بکنــد وســط اتــاق یــا  دانــد 
معناســت، ولــی تهدیــد را خــوب مــی فهمــد.درد را مــی فهمد،عصبانیــت مــارا مــی فهمــد و بــرای ابراز 
گاز هــم میگیــرد، صــدای ناهنجــاری دارد  و  محبتــش صورتمــان را مــی بوســد و حتــی گاهــی وقتهــا 
تــا چندیــن کوچــه و خیابــان صدایــش مــی رود، کافیســت نگــذاری بــا آب بــازی کنــد یــا وســیله را کــه 
کنــد، مــدام بــه آشــپزخانه و یخچــال  کنــی خانــه را بــر ســر همــه مــا آوار مــی  دوســت دارد از او دریــغ 
ــد از  کنــد دیگــر نمــی توان کــه آدم فکــر مــی  ــرو میــرود  گاهــی آنقــدر در خــودش ف کشــد،  ســرک مــی 
کــه احســاس مــی کنــی بیقــراری او را  دنیــای خــودش بیــرون بیایــد و گاهــی آنقــدر بیقــراری مــی کنــد 
از پــای در خواهــد آورد. وســط حرفــش وارد مــی شــوم و از اینکــه چگونــه بــه تشــخیص اتیســم اســرا 

کــه متوجــه رفتارهــای تغییــر  کشــد و ادامــه میدهــد: 18 ماهــه بــود  رســیدید مــی پرســم: آهــی مــی 
یافتــه اش شــدیم، دیگــر حــرف نــزد، هرگــز بــه چشــم هایمــان نــگاه نکــرد مــدام جیــغ و داد میکــرد، 
کــه زندگــی را بــر ســر آدمــی آوار میکــرد  اینگونــه شــد  حرکــت هــای تکــراری و بــاز جیــغ هــای ممتــدی 

کــه پــای مــا بــه مطــب پزشــکان بــاز شــد.
کرد از ســر اســتیصال  پزشــک عمومی، مغز و اعصاب، اعصاب و روان،هرکســی پزشــکی معرفی می 
کــه تشــخیصش  گفتنــد پزشــکی هســت  کردیــم و نتیجــه همچنــان هیــچ... تــا اینکــه  مراجعــه مــی 
خــوب اســت، بــه مطــب او نیــز مراجعــه کردیــم، و بــرای اولیــن بــار کلمــه اتیســم را شــنیدیم،و همــان 

پزشــک یک ســی دی داد تا رفتارهای شــخص اتیســتیک را بشناســیم.
کردنــش بــرای مــا ســخت بود،نپذیرفتیــم، دکتــری در تهــران، در ترکیه،رمالــی در تبریــز،  بــاور 
گفتنــد  بیــش  کــه در هــر جایــی سوســو میکــرد. برخــی مــی  کردســتان و نقطــه ی امیــدی  عارفــی در 
فعــال اســت، برخــی نظرشــان ایــن بــود جــن زده اســت ترســیده اســت، ســرش بــه جایــی خــورده 
اســت، ژنتیکــی اســت و هــزاران حــرف و حدیــث دیگــر و در آخــر خســته و درمانــده بــه ســر نقطــه اول 
کــه هنــوز اســت  کــه تشــخیص اتیســم داده بود،نســخه ای داد و هنــوز  بازگشــتیم، همــان پزشــکی 

کــه نیســت میگردیــم. ســرگردان و ناچــار بــه دنبــال  عالجــی 
گرفته است: از او می پرسم که چه اقدامی در خصوص اتیسم صورت 

مــی گویــد دردمندهــا رفتــه رفتــه همدیگــر را پیــدا کردنــد و مرکــز و انجمنــی ایجــاد نمودند هنــوز اداره 
بهزیســتی اقدامــی نکــرده  بــود بیمــار اتیســم و کــودکان اتیســتیک هنــوز بــه رســمیت شــناخته نشــده 
کــز دیگــر نیــز ایجــاد  کــه خالصــه مرا بودنــد امــا روز بــه روز بــر تعــداد بیمــاران اتیســم افــزوده مــی شــد. 

شــدند و شــاید تــا کنــون حــدود 300، 400 بیمــار اتیســتیک شناســایی شــدند.
کنند و جواب می دهد: کار می  کز چگونه  سوال دیگرم این بود که مرا

کودکان اتیســم دارد، هنوز برنامه مدون یکپارچه  کار با  شــاید هر مرکز شــیوه و ســلیقه خود را برای 
کشــورها  انجمنــی  کــه در ســایر  کــه مطابــق اســتانداردهای جهانــی باشــد وجــود نــدارد در حالــی  ای 
کــز توانبخشــی وآمــوزش را  کار مرا واحــد یــا موسســه ای واحدبــر اســاس یافتــه هــای نویــن جهانــی 
یکپارچــه ســازی مــی کنــد البتــه تنــوع در رفتــار هــای مشــاهده شــده در کــودکان مبتــال کار را دشــوار تر 
گــر بگویــم بــه تعــداد  بچــه هــای اتیســتیک رفتارهــای متفــاوت تــری  کنــد  شــاید بیــراه نباشــد  ا مــی 
دیــده مــی شــود. کمتــر رفتارهــای مشــترک در طیــف اتیســم مــی تــوان یافــت و ایــن جریان آمــوزش و 

86

تی
الم

 س
ش و

دان

لطیف جعفرزاده    اوتیسم و بغض های پنهان یک خانواده
مدیر عامل انجمن خیریه اوتیسم)دنیای مهربان(



دوره جدید-شماره دوم -تابستان1394دوره جدید-شماره دوم -تابستان1394

کار بــا بیمــار را ســخت تــر مــی کنــد توانبخشــی و در نهایــت 
کــه امــروز مهمتریــن نیــاز مبتالیــان بــه  پــدر اســرا در پاســخ بــه ایــن ســوال 

گویــد اتیســم چیســت مــی 
ضــروری تریــن و اورژانســی تریــن نیــاز ایــن بچــه هــا و خانــواده هایشــان، 
کــه حداقــل بخشــی از روز را  ایجــاد یــک مرکــز جامــع شــبانه روزی اســت 
کمــی هــم  کننــد و  اعضــای دیگــر ایــن خانــواده هــا بتواننــد نفســی تــازه 

زندگــی....
در ایــن خصــوص تبلیغــات زیــاد صــورت گرفت شــعارهایی داده شــد اما در 
نهایــت نــام یــک  پــارک نصیب ما شــد، ازبیمارســتان  مخصــوص کودکان 

اتیســم  یــا درمانگاهــی در ایــن زمینه خبری نشــد.
دوبــاره از خــود اســرا مــی پرســم و مشــکالتش ادامــه مــی دهــد : اســرا 
کامپوتــر مــی دانســت امــا رنگهــا را نمــی شــناخت، از مدرســه اســتثنایی 
اخــراج شــد چــون اصــال  تحمــل یــک فضای بســته را نمــی توانــد بیاموزد، 
بعلــت جیــغ هــای زیــاد  از مرکــز هــم اخــراج شــد حــال مــن بدنبــال  چــاره 
ای هســتم کــه هــم بتوانــم کار کنــم، هــم کارهــای مربوط به اســرا را ســرو 
ســامان بدهــم، و هــم مواظــب همســرم باشــم  تــا مبــادا دوبــاره افســرده 

گــی اش شــدیدتر شــود.
ــر  ــخن آخ ــم س ــی پرس ــم و م ــی رس ــه ای م کلیش ــوال  ــک س ــه ی ــر ب آخرس
کشــد و بــا تلخــی  بــرای جامعــه چیســت؟ دوبــاره آهــی از ســر بغــض مــی 
گویــد آقایــان، مســئولین محتــرم، مــا زندگیمــان دارد تلــف  تمــام مــی 
مــی شــود مــا نابــود مــی شــویم  و هنــوز از اقدامــات جــدی در خصــوص 
کــه تــو  اتیســم خبــری نیســت، خانــواده هــا هــم بــه جــان هــم افتادنــد  
نمــی توانــی بگــذار مــن بیایــم مــن مــی دانــم  اینهــا همــه از ســر درد اســت  
کــه مــی رفــت اخــراج شــد و بــه  آقایــان از ســر ناچاریســت  اســرا از مرکــزی 
کــه خانــواده  کــه تنهــا توجیــه ایــن بــود  گذاشــته شــد چرا مرکــز نگهــداری 
هــا نمــی پذیرفتنــد اســرا بــا ایــن شــدت در کنــار بچــه هــای آنهــا باشــد ولی 
گــر همتــی از ســوی مــردم و مســئولین صــورت نگیــرد  غافــل از اینکــه ا

عاقبــت همــه بچــه هــا مثــل اســرا خواهــد بــود.
کنــد و مــن دیگــر هیــچ ســوالی بــه ذهنــم  گویــد و ســکوت مــی  ایــن را مــی 
کــه وارد شــدن بــه بحــث هزینــه هــا  و مســایل مالــی و  نمــی رســد چرا
ــد ســاخته شــود پیــش  معیشــت و درمــان و دارو مثنــوی هفتــاد مــن بای
ــر  کــه عــالوه ب ــار اینهایــی  کن ــد باشــیم در  کنــم چقــدر بای خــود فکــر مــی 
کودکانشــان  توانبخشــی  و  آمــوزش  نگهــداری،  بــاالی  هــای  هزینــه 
کــودکان ماســت بــه ذهنــم مــی رســد  یــک جمــع  ــر هزینــه  چندیــن براب
کــودکان  و خانــواده هــا داشــته باشــیم و بــه  بنــدی از مشــکالت ایــن 

کــردن عناویــن مــی پــردازم  فهرســت 
موضــوع غربالگــری ایــن طیــف وظیفــه چــه ســازمانی اســت و تــا بحــال 
چــه اقدامــی انجــام گرفتــه اســت ؟ آمــوزش و پــرورش چــه اقدامــی انجــام 
داده اســت  و آیــا بررســی هــای الزم بــرای پیشــرفت برناهه های آموزشــی 
دارد یــا نــه؟ و همچنیــن مدرســه در حــال احــداث اوتیســم در چــه مرحلــه 
زیــر  در  و  بیمارســتان  در  مبتالیــان  دندانپزشــکی  امــورات  اســت؟  ای 
بیهوشــی انجــام میشــود ایــن امــر ضمــن بــاال بــردن چندیــن برابــری 
هزینــه هــا بــه زمــان انتظــار زیــادی نیــاز دارد و همچنیــن اختــالل رفتــاری 
کــودکان در مطبهــای پزشــکی اســت.  موجــود  مانــع تحمــل انتظــار ایــن 
کــه پروســه  دانشــگاه علــوم پزشــکی آیــا بــه فکــر ایجــاد درمانــگاه اتیســم 
ــه؟  ــا ن ــد ی ــی باش ــد م کن ــت  ــی مدیری ــر حیث ــودکان را از ه ک ــن  ــی ای درمان
ــه انجــام میشــود ؟ در مــورد  کــودکان چگون ــد درمانــی ایــن  و اساســا رون
حمایــت از مبتالیــان نیازمنــد و خانــواده هــای آنــان چــه اقداماتــی انجــام 
ــر مــی شــوند و مشــکالت آنهــا  ــج بزرگت ــه تدری ــان ب گرفتــه اســت . مبتالی
کــز موجــود بــه هیــچ عنــوان پاســخگوی  متنــوع تــر و بیشــتر میشــود و مرا
نیازهــای آنهــا نیســت و حتــی در بعضــی مــوارد امــکان زندگــی آنهــا در 
کــز جامــع اتیســم  خانــواده فراهــم نیســت چــه اقداماتــی بــرای ایجــاد مرا
گاهــی بخشــی  آ اطــالع رســانی و  گرفتــه اســت؟ در خصــوص  انجــام 
گرفتــه  عمومــی چــه اقداماتــی از ســوی دســتگاهها و رســانه ملــی صــورت 
اســت. پاســخگویی بــه نیازهــای فــوق الذکــر زمانــی محقــق خواهــد شــد 
گــردد مجموعــه ای  کــه مجموعــه ای متناســب بــا ایــن نیازهــا احــداث 
کلینیکــی، توانبخشــی و آموزشــی، بتوانــد  کــه ضمــن بــرآوردن نیازهــای 

محلــی بــرای نگهــداری باشــد.

ــد  ــی باش ــز م ــداری تبری ــارت فرمان ــت نظ ــاد تح ــردم نه ــات م ــز از موسس ــان تبری ــای مهرب ــم دنی ــه اوتیس ــن خیری انجم
کــه بــا رویکــرد پیگیــری موضوعــات بیمــاران مبتــال بــه اوتیســم و نیــت مســاعدت بــرای حــل مشــکالت در تاریــخ 
1393/1۲/16 پروانــه فعالیــت خــود را اخــذ و بــه خیــل موسســات مــردم نهــاد پیوســت. معرفــی بیمــاری اوتیســم،تحت 
پوشــش قــراردادن همــه بیمــاران شــناخته شــده اوتیســتیک  و ســاماندهی  روحیــه خیــر خواهــی آحــاد شــهروندان جهــت 

دســتگیری از بیمــاران اوتیســم از آرمانهــای اساســی ایــن موسســه مــی باشــد.

این موسسه با هدف
کمک به رفع نیازهای درمانی آموزشی و رفاهی مبتالیان اوتیسم و خانواده های آنان	 
تشکیل کالسهای آموزش، توانبخشی	 
گاه سازی عمومی در خصوص بیماری و مشکالت آنها	  اطالع رسانی و آ
ایجاد، گسترش و تقویت هماهنگی بین بخشی،ملی و بین المللی در خصوص بیماران اوتیسم 	 
جلب و جذب مشارکتهای مردمی، فعالیت های خیریه ای جهت تامین هزینه ها	 
کز درمانی و آموزشی به نفع مبتالیان  و بهره مندی آنان	  کمک به ایجاد مرا
گاه سازی جامعه	  برگزاری همایشهای آموزشی و علمی در قالب آ
کز درمانی و نگهداری شبانه روزی برای بیماران	  احداث مرا
تشکیل و در مدت کوتاه فعالیت خود با اجرای طرح های ذیل به توفیقاتی دست یافته است.	 
تهیه و توزیع پکیج های غذایی در مناسبتهای مذهبی و ملی در بین خانواده های بی بضاعت 	 
ــا حضــور اســتاندار محبــوب جنــاب آقــای دکتــر جبــارزاده و مدیــران و مســئولین 	  تشــکیل جلســه ویــژه هماهنگــی ب

کار بیــن بخشــهای دولتــی و غیــر دولتــی در محــل  ذیربــط اســتانی و شهرســتانی بــا موضــوع اوتیســم و تقســیم 
اســتانداری تبریــز

برگــزاری ســمینار یافتــه هــای جدیــد و روشــهای درمانــی  غیــر دارویــی بیمــاران اوتیســم بــا حضــور اســاتید داخلــی و 	 
کشــور  بین المللــی و بــرای مربیــان و معلمــان اوتیســم 

ح چکاپ و معالجات دندانی بیماران اوتیسم	  اجرای طر
حضور در همایشها و جلسات هماهنگی موسسات مردم نهاد و موسسات دولتی	 
شناسایی و جذب حامیان و خیرین برای تامین بخشی از نیازهای مالی، درمانی و توانبخشی مبتالیان 	 
کمک به تقویت مرکز آموزشی اوتیسم استان 	 
کز توانبخشی و آموزشی اوتیسم	  کمک به ایجاد و تجهیز مرا
ح همیار اوتیسم	  کمک به پرداخت هزینه های درمانی،شهریه ی  توانبخشی و ایاب ذهاب مبتالیان در قالب طر

ایــن موسســه بــه حــول قــوه ی الهــی طرحهــای در دســت اجــرای خــود را کــه شــامل مــوارد زیــر مــی باشــد آغــاز کــرده و انشــا 
ع وقــت بــه بــار خواهــد نشــاند. برنامــه ریــزی جهــت اعــزام مربــی  کمــک خیریــن محتــرم و مســئولین عزیــز در اســر الــه بــا 
ح در حــال اجــرا مــی باشــد. برنامــه ریــزی  کــه مقدمــات ایــن طــر گذرانــدن دوره هــای خــاص  کشــور جهــت  ج از  بــه خــار
کــه  کنســرت   کــودکان اوتیســم از جملــه اجــرای  فرهنگــی جهــت برگــزاری مراســم هنــری، فرهنگــی و ورزشــی بــه نفــع 
ح  کالســیک در حــال انجــام مــی باشــد. پیگیــری تهیــه طــر گیتــار  کنســرت ریســیتال  البتــه مقدمــات بــرای اجــرای یــک 
ــوم  ــر عهــده دانشــگاه عل کــه تهیــه آن  از ســوی اســتاندار محتــرم ب جامــع غربالگــری اوتیســم در ســطح اول بهداشــت 
کــه انشــا الــه پــس از  ح مربــی در خانــه  گردیــد. شــروع مطالعــات تحقیقــی بــر روی طــر گــذار  پزشــکی و اداره بهزیســتی وا
تکمیــل جهــت صــدور مجــوز هــای قانونــی آن از طریــق هیــات محتــرم دولــت تقدیــم اداره کل بهزیســتی اســتان خواهــد 
ــه بیمــاران اوتیســم و مشــکالت  ــژه ب کشــور اســتدعا دارد ضمــن توجــه وی ــر  شــد. ایــن موسســه از همــه شــهروندان خی
کــه بــی شــک خانــواده انــان را نیــز تحــت  طاقــت فرســا تریــن شــرایط قــرار میدهــد دســت مــا را در امــر یــاری  بیشــمار آنهــا 
رســانی بــه ایــن قشــر نیازمنــد جامعــه بگیرنــد تــا بــه حــول قــوه الهی،توجهــات حضــرت ولیعصــر و مســاعدت هــای انســان 
گردیــم. هــای آســمانی در جامعــه  اســالمی ایــران عزیــز شــاهد شــکوفایی بــا شــکوه روحیــه احســان و خیــر خواهــی 
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اقــدام به خودکشــی و خودکشــی موفــق بعنوان 
یــک پدیــده روانشــناختی و اجتماعــی همــواره 
گــر  ح بــوده و هســت ا در جوامــع بشــری مطــر
ع و بــروز آن از زمانــی بــه  چــه میزانهــای شــیو
ــه جامعــه دیگــر  ــی دیگــر و از جامعــه ای ب زمان
گاهــی  امــا  اســت.  بــوده  متغیــر  و  متفــاوت 
پدیــده  ایــن  بــروز  خــاص  جامعــه  یــک  در 
کــه در  بدلیــل شــرایط و زمینــه هــای خاصــی 
گیــرد نمــود و جلــوه بیشــتری  آن شــکل مــی 
اجتماعــی  بعــد  از  بویــژه  و  کنــد  مــی  پیــدا 
مدتهــا ممکــن اســت افــکار و اذهــان عمومــی 
و  احساســات  و  داشــته  مشــغول  خــود  بــه  را 
هیجانــات و یــا عواطــف انســانی را تحــت تاثیــر 
اعضــاء  بیــن  در  خودکشــی  دهــد.  قــرار  خــود 
گروههــای خــاص جامعــه و بویــژه  متعلــق بــه 
از  بنوعــی  اجتماعــی  گــروه  آن  در  افرادیکــه 
برخوردارنــد  ای  حرفــه  مقبولیــت  و  شــهرت 
تاریخــی  بعــد  واز  اســت  مــوارد  ایــن  از جملــه 
کــرد  پیــدا  تــوان  مــی  زیــادی  هــای  نمونــه 
انســانهای  بــه  مربــوط  خودکشــی  آن  در  کــه 
بلکــه  نبــوده  نشــان  و  نــام  بــی  و  گمنــام 
کــه در اوج شــهرت و   افــراد زیــادی بــوده انــد 
بیــن  در  محبوبیــت  الزامــًا  نــه  )و  آوری  نــام 
عمــوم مــردم( دســت بــه خودکشــی زده انــد. 
کــه  زمانهائــی  مخصوصــًا  و  گاهــی  امــر  ایــن 
کننــده نقــش الگــو و مــدل  اقــدام بــه خودکشــی 
کــرده توانســته  را بنوعــی در جامعــه ایفــا مــی 
کــه تاثیــرات منفــی نــه صرفــًا در ابعــاد  اســت 
فــردی و محــدود بلکــه در ابعــاد اجتماعــی و 
گســترده تــر از خــود برجــای بگــذارد.  بشــکلی 
خودکشــی در بیــن هنرمنــدان، سیاســتمداران، 
و  نویســندگان  حقوقدانــان،  ورزشــکاران، 
ــه  باالخــره خودکشــی در بیــن پزشــکان از نمون
از  اســت.  زمینــه  ایــن  در  ذکــر  قابــل  هــای 
از  هــر  کشــور  پزشــکی  جامعــه  در  آنجائیکــه 
ــتیم  ــاله هس ــن مس ــروز ای ــاهد ب ــی ش گاه ــد  چن
ع بهانــه ای شــد تــا تاملــی دو بــاره  ایــن موضــو
گــروه ارزشــمند از افــراد  در بــاره خودکشــی ایــن 
ــا بررســی و تحلیــل  ــا ب جامعــه داشــته باشــیم ت
گامــی در جهــت شــناخت بیشــتر  اجمالــی آن 
کــه  گــروه شــغلی  مشــکالت پیــدا و پنهــان ایــن 
از ســرمایه هــای مهــم در جهــت حفــظ و ارتقــاء 
رونــد،  مــی  بشــمار  جامعــه  عمومــی  ســالمت 

برداریــم. 
کــه اساســًا  صــرف نظــر از دیدگاههــای مذهبــی 
یــا  ع  ممنــو عمــل  یــک  بعنــوان  را  خودکشــی 
کــرده و بــه ایــن شــکل پیــروان  گنــاه قلمــداد 
خــود را از آن بــر حــذر مــی دارد از بعــد اجتماعــی 

امــروزه خودکشــی در  و جامعــه شــناختی نیــز 
تمــام جوامــع بشــری بــه عنــوان یــک عمــل 
شــود  مــی  شــناخته  نشــده  تائیــد  و  نامقبــول 
کــه بخواهــد ســاز  و هیــچ جامعــه ای نیســت 
بــه  اقــدام  بــه  ترغیــب  و  تشــویق  کارهــای  و 
افــراد خــود ســاماندهی  بیــن  را در  خودکشــی 
ــد و برعکــس افرادیکــه بدلیــل خودکشــی  نمای
محرومیــت  یکســری  بــا  نماینــد  مــی  فــوت 
ــت  ــن اس ــز ممک ــی نی ــی و حمایت ــای اجتماع ه
جامعــه  دیــدگاه  از  کلــی  بطــور  شــوند.  روبــرو 
شــناختی خودکشــی بعنــوان پدیــده ای مقبــول 
و مــورد پذیــرش قلمــداد نگردیــده و بــر عکــس 
فعالیــت هــا و برنامــه ریــزی هــای اجتماعــی 
در جهــت تقویــت بعــد حیــات انســانی و ادامــه 
و  تــالش  و  ونشــاط  امیــد  ایجــاد  و  زندگــی 
کوشــش مســتمر و پیگیــر اســت. در واقــع توجــه 
کــه ضــرورت تحلیــل  ع اســت  بــه ایــن موضــو
گروههــای  پدیــده خودکشــی را بویــژه در میــان 
ــا  کــه خــود احی خــاص جامعــه نظیــر پزشــکان 
کننــده حیــات انســان هــا بشــمار مــی رونــد، 
فــردی و  مــی دهــد. حتــی در منطــق  نشــان 
از دیــدگاه روانشناســی فــردی و در جائیکــه از 
یــا “ خودکشــی منطقــی  و  منطــق خودکشــی 
ــه خودکشــی  ــاز اقــدام ب ” صحبــت مــی شــود ب
گیــرد و بــه عنــوان  مــورد اســتقبال قــرار نمــی 
ــو راه حــل نهایــی، پیشــنهاد نمــی  راه حــل، ول
روانپزشــکی  کتــاب  در  گیلــدر  مایــکل  گــردد؛ 
“خودکشــی  از  بــردن  نــام  ضمــن  کســفورد  آ
کــه  "تردیــدی نیســت  مــی نویســد  منطقــی” 
ــًا عمــل منطقــی یــک شــخص  خودکشــی ندرت
ســالم از نظــر روانــی اســت. بــه عالوه خودکشــی 
گروههــای  بیــن  در  جمعــی  دســته  هــای 
بنظــر  بعیــد  و  اســت  شــده  توصیــف   مــردم 
گروههــا دچــار  کــه تمــام افــراد ایــن  مــی رســد 
کنــد  بیمــاری روانــی بــوده باشــند و اضافــه مــی 
کــه بــه  کســانی باشــد  گــر بیمــار یکــی از معــدود  ا
تصمیــم منطقــی بــرای مــردن رســیده اســت 
پزشــک بــاز هــم بایــد بکوشــد او را از آســیب 
کــه  کثــر کســانی  کنــد. ا رســاندن بــه خــود حفــظ 
کافــی بــرای  گــر فرصــت  قصــد خودکشــی دارنــد ا
کننــد تصمیــم خــود را عــوض  اندیشــیدن پیــدا 
کــه  کــرد مثــاًل ممکــن اســت در یابنــد  خواهنــد 
آنهــا  کــه  دشــواری  آن  بــه  ســرطان  از  مــرگ 
کردنــد نیســت در نتیجــه تصمیمــی  تصــور مــی 
تصــورات  پایــه  بــر  امــا  منطقــی  بطــور  کــه  را 

ــد." کنن ــوض  ــود ع ــده ب ــذ ش ــتباهی اخ اش
لــذا نــه تنهــا از دیــدگاه دینــی خودکشــی ولــو 
از  بلکــه  اســت  ع  ممنــو و  محکــوم  منطقــی 

پزشــک  امــکان  حــد  تــا  نیــز  طبــی  دیــدگاه 
تشــویق مــی شــود تا از خودکشــی هــای منطقی 
گوئــی عظمــت و ارزش  ممانعــت بعمــل آورد. 
حیــات انســانی چنــان منطقــی قــوی و محکــم 
کــه  کنــد  بــرای زنــده مانــدن انســان ایجــاد مــی 
کالن دیگــری در برابــر آن  هــر منطــق خــرد و 
تعالیــم مســیحیت  بــه فناســت. در  محکــوم 
کشــت  نخواهــی  را  کســی  “تــو  اســت:  آمــده 
 نــه خــود را و نــه دیگــری را، چــه آنکــه خــود را 
کشــد مگــر قاتــل یــک انســان نیســت”.  مــی 
ــان بدلیــل ارزش و اهمیــت حیــات  تمامــی ادی
و زندگــی انســانی و فلســفه بــا شــکوه و عظمتــی 
کشــیده انــد خودکشــی  کــه بــرای آن بــه تصویــر 

کــرده انــد. را منــع 
کلــی، عوامــل خطــر  در زمینــه خودکشــی بطــور 
اســت  گرفتــه  قــرار  توجــه  مــورد  متعــددی 
ایــن  از حوصلــه  ج  کــه پرداختــن بدانهــا خــار
اقتضــای  بــه  امــا  باشــد  مــی  کوتــاه  نوشــتار 
بحــث حاضــر در بــاره خودکشــی پزشــکان بایــد 
شــغل  خطــر  عوامــل  ایــن  از  یکــی  کــه  گفــت 
کلــی  کارکــردن بطــور  گــر چــه  افــراد مــی باشــد؛ ا
کننــده در برابــر خودکشــی  عامــل محافظــت 
کــه موقعیــت  اســت در عیــن حــال بــه میزانــی 
باشــد خطــر خودکشــی  باالتــر  فــرد  اجتماعــی 
نیــز باالتــر مــی رود، ولــی مهمتــر از آن افــت از 
موقعیــت اجتماعــی قبلــی و از دســت دادن آن 
کــه خطــر خودکشــی را بــاال مــی بــرد.  مــی باشــد 
در میــان مشــاغل مختلــف پزشــکان بویــژه در 
باالتریــن خطــر خودکشــی قــرار دارنــد. در بیــن 
خطــر  باالتریــن  در  روانپزشــکان   ، پزشــکان 
ــم  ــس از آن چش ــوند و پ ــی ش ــه م گرفت ــر  در نظ
ــد  ــرار دارن ــی ق ــن بیهوش ــکان و متخصصی پزش

کلــی آســیب  امــا تمامــی تخصــص هــا بطــور 
بــاال  خطــر  بــا  مشــاغل  ســایر  هســتند.  پذیــر 
دندانپزشــکان،  انتظامــی،  نیروهــای  شــامل 
هنرمنــدان، مکانیــک هــا، وکال و حقوقدانــان 

گــر مــی باشــد. ، و عوامــل بیمــه 
کــه هر ســال در کشــوری  تخمیــن زده مــی شــود 
ماننــد آمریــکا حــدود 400 پزشــک خودکشــی 
کشــورهای  و  انگلســتان  در  کننــد.  مــی 
پزشــکان  خودکشــی  میــزان  اســکاندیناوی 
مــرد دو تــا ســه برابــر مــردان جعمیــت عمومــی 
اســت. پزشــکان زن هــم خطــر باالتــر خودکشــی 
امریــکا  در  دارنــد.  را  زنــان  ســایر  بــه  نســبت 
میــزان خودکشــی ســاالنه بــرای پزشــکان زن 
که در  حــدود 41 در هــر صــد هــزار نفــر مــی باشــد 
مقایســه بــا 1۲ در هــر صــد هــزار نفــر خودکشــی 
در میــان زنــان جمعیــت عمومــی رقــم فــوق 

گــردد. العــاده باالئــی محســوب مــی 
پزشــکانی  دهــد  مــی  نشــان  مطالعــات 
اختــالل  یــک  از  کننــد  مــی  خودکشــی  کــه 
کثــرا اختــالل  کــه ا روانپزشــکی رنــج مــی برنــد 
افســردگی، وابســتگی بــه مــواد یــا هــر دو اســت. 
 90 تقریبــًا  کلــی  بطــور  عمومــی  جمعیــت  در 
درصــد تمامــی افرادیکــه اقــدام بخودکشــی مــی 
کننــد )نــا موفــق( یــا خودکشــی موفــق دارنــد 
شــده  داده  تشــخیص  روانــی  اختــالل  یــک 
کــه در ایــن میــان اختــالل افســردگی 80  دارنــد 
درصــد مــوارد را شــامل مــی شــود. البتــه دربیــن 
کننــد تفــاوت  کــه خودکشــی مــی  بزرگســاالنی 
هــای معنــی داری در میــان جوانــان و افــراد 
گذاشــته از نظــر تشــخیص هــای  پــا بــه ســن 
روانپزشــکی و عوامــل اســترس زای زمینــه ســاز 
وجــود دارد؛ از عوامــل اســترس زای زمینــه ســاز 

  یادداشتی در باره خودکشی پزشکان
دکتر ایوب مالک
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کــه مــورد توجــه قــرار  زیــر 30 ســال 
گرفتــه اســت مــی تــوان از جدائــی، 
طــرد، بیــکاری و مشــکالت قانونــی 
بیمــاری  استرســور  امــا  بــرد.  نــام 
ــاالی  ــی ب ــان خودکش ــرًا در قربانی کث ا
گرفتــه  قــرار  توجــه  مــورد  ســال   30
مصــرف  ســوء  تشــخیص  اســت. 
کثــرًا در  مــواد و اختــالل شــخصیت ا
خودکشــی هــای زیــر 30 ســال دیــده 
مــی شــود و اختــالالت خلقــی، بویــژه 
شــناختی  اختــالالت  و  افســردگی، 
کثــرًا در خودکشــی هــای بــاالی 30  ا
ســال مشــاهده مــی شــود. بیمــاران با 
کــه خودکشــی می  اختــالل افســردگی 
کننــد معمــوال میانســال یــا ســالمند 
آنهــا  از  باالئــی  نســبت  و  هســتند 
خصوصیــات و مشــکالت شــخصیتی 
ع همــراه نیــز دارنــد. ویژگیهــای  متنــو
هــای  بشــکل  خــاص  شــخصیتی 
ــی را  ــت خودکش ــن اس ــف ممک مختل
تحــت تاثیــر قراردهنــد: مثــاًل بوســیله 
کــردن فــرد بــرای اختــالالت  مســتعد 
عمــده روانپزشــکی مثــل افســردگی یا 
وابســتگی بــه الــکل، بــا منجــر شــدن 
بــه مشــکالت در روابــط بیــن فــردی 
بوســیله  اجتماعــی،  ســازگاری  و 
نامطلــوب  رویدادهــای  تســهیل 
توانائــی  کــردن  بــا مختــل  زندگــی، 
کنــار آمــدن بــا یــک بیماری جســمی، 
و بــا در تعــارض قــرار دادن فــرد بــا 
هســتند  او  اطــراف  در  آنهائی کــه 
و  پزشــکان  خانــواده،  افــراد  نظیــر 

بیمارســتان.  کادر 
هــم  و  مــرد  پزشــکان  هــم  اغلــب 
ــل مالحظــه  پزشــکان زن بشــکل قاب
ای بوســیله مصــرف بیــش از حــد دارو 
کمتر بوســیله اســلحه در مقایســه با  و 
افــراد در جمعیــت عمومــی خودکشــی 
کننــد. در دســترس بــودن دارو و  مــی 
دانــش و معلومــات در بــاره ســمیت 
داروهــا از عوامــل مهــم در خودکشــی 

ــت.  ــکان اس پزش
ضــرورت  بــاال  مطالــب  بــر  مــروری 
شــغلی  هــای  اســترس  بــه  توجــه 
کــه در بــروز  پزشــکان را مــی رســاند 
ســایر  و  افســردگی  گیــری  وشــکل 
آنــان  در  روانشــناختی  مشــکالت 
گاهــی  آ نیــز  و  دارنــد  مهمــی  نقــش 
و شــناخت نســبت بــه عالئــم اولیــه 
در  روانشــناختی  نظــر  از  پاتولوژیــک 
در  تــا  نمایــد  مــی  ضــروری  را  آنــان 
جائیکــه فــرد بعنــوان پزشــک پــس از 
ســالها تحصیل و مرارت و ممارســت، 
و  دیگــران  یــاری  صــرف  را  عمــری 
کمــک بــه احیــا جــان و حیــات انســان 
هــا نمــوده اســت مــا نیــز بموقــع بــه 

بشــتابیم او  یــاری  و  کمــک 

کبــر  در زادروز شــیخ الرئیــس بوعلــی ســینا، و روز پزشــك، بــه پــاس خدمــات و فعالیــت هــای پزشــکان محتــرم شــهر تبریــز، بــه ســراغ دکترعلــی ا
طاهراقدم)متخصــص مغــز و اعصــاب( رفتیــم و ضمــن تبریــك روز پزشــك از ایشــان خواســتیم تــا در مــورد بیمــاری آلزایمــر مطالبــی را جهــت اســتفاده 

خواننــدگان محتــرم فصلنامــه دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز ارائــه نماینــد.

کبــر طاهــر اقــدم : بیمــاری آلزایمــر یــک بیمــاری نــورو دژنراتیــو  دکترعلــی ا
کــه ســیر پیشــرونده  )تحلیــل برنــده ســلول هــای مغــزی( اســت 

مــی  درگیــر  را  ســالگی   65 بــاالی  افــراد  دارد.معمــوال 
موجــب  کــه  عالمتــی  اولیــن  معمــوال  ســازد.  

کاهــش  مراجعــه بیمــار بــه پزشــک میشــود 
هــای  ســلول  بیــن  باشــد.  مــی  حافظــه 

مغــزی ایــن بیمــاران رســوبات پروتئینــی 
آمیلوئیــد ایجــاد  ک هــای  پــال نــام  بــه 
ک هــا نــه تنهــا مانــع  گردد.ایــن پــال مــی 
عصبــی  هــای  ســلول  بیــن  ارتبــاط  از 
مــی شــود بلکــه موجــب تخریــب ســلول 

شــوند.  مــی  نیــز  خــود  اطــراف  هــای 
کالف هــای پیچیــده دیگــری  همچنیــن 

کالفــه هــای نــور فیبــر یــالری در ســلول  بــه نــام 
آنهــا  ازدیــاد  بــا  کــه  ایجــاد میشــود  هــای مغــزی 

تخریــب ســلول هــای مغــزی شــروع می شــود. در نهایــت 
کاهــش انــدازه مغــز بــه خصــوص در ناحیــه قشــر  تغییــرات فــوق موجــب 
کاهــش حافظــه بــه خصــوص حافظــه نزدیــک  مغــز مــی شــود، عــالوه بــر 
کلمــات،  اختــالل دربیــان  بیمــاری عالئــم دیگــری نظیــر  بــا پیشــرفت 
ل،  اختــالل در تفکــر بــه صــورت هذیــان، ناتوانــی در قضــاوت واســتدال
مســئله،  حــل  در  اختــالل  مــکان،  و  زمــان  و  یابــی  جهــت  در  اختــالل 
کاهــش توجــه و تمرکزومحاســبه، ســوء ظــن، بدبینــی، بــی اعتمــادی و 
اختــالالت رفتــاری نظیــر پرخاشــگری، لجبــازی، رفتارهــای وسواســی، 
هــای  وســایل،رفتار  نمــودن  مخفــی  شــخصیت،  تدریجــی  تغییــر 
وسواســی،  بــروز رفتارهــای ناپســند و نــا شایســت و....در پیــش بیمــار 
کامــل در ایــن بیمــاران مشــخص  ظاهــر میشــود. عوامــل خطرســاز بــه طــور 

نشــده اســت ولــی طبــق مطالعــات انجــام یافتــه معمــوال در ســنین بــاالی 
65 ســالگی، ســابقه خانوادگــی آلزایمــر، ســابقه ضربــه شــدید بــه ســر، 
کمبــود بعضــی ویتامیــن هــا نظیــر A، E، C، و 1۲B،اســید 
کــم، اســترس روحــی  فولیــک، فعالیتهــای ورزشــی 
کلســترول  شــدید مثــل مــرگ همســر، افزایــش 
خــون، مصــرف دخانیــات مــی توانــد از علــل 
البتــه  باشــد.  آلزایمــر  شــروع  ســاز  زمینــه 
آلزایمــر شــایع تریــن علــت دمانــس مــی 
عروقــی  دمانــس  آلزایمــر،  از  بعــد  باشــد 
مشــکالت  نظیــر  عالئمــی  نیزمیتوانــد 
بــاال را  در فــرد ایجــاد نمایــد. تشــخیص 
و  مغــز  متخصــص  توســط  بیمــاری  ایــن 
ح حــال دقیــق  کــه بــا شــر اعصــاب مــی باشــد 
و بررســی هــای تصویــر بــرداری مثــل اســکن،ام 
ــر  ــل دیگ ــر، عل ــای دیگ ــت ه ــزی و تس ــوار مغ ار آی،ن
ــد  ــر ش ــتی متذک ــه بایس ــد.  البت ــی نمای ــه را بررس ــت حافظ اف
میتوانــد  دیگــری  وعوامــل  خــون  در   B1۲ ویتامیــن  کمبــود  افســردگی، 
کنــد بعــد از تشــخیص، درمــان هــای  عالئــم فــوق را در پیــش بیمــار ظاهــر 
رایــج در طــب شــروع مــی شــود.  خوشــبختانه تحقیقــات جدیــد در ســال 
هــای اخیــر چشــم اندازی از تازه هــای آلزایمــر بــه وجــود آورده اســت در 
ــی و  ــل روان درمان ــی مث ــای تکمیل ــان ه ــی، درم ــای داروئ ــان ه ــار درم کن
گفتــار درمانــی نیــز اســتفاده مــی شــود.  معمــوال توصیــه بــه مــردم جهــت 
کــه بایســتی ورزش  جلوگیــری از ابتــال بــه ایــن بیمــاری بدیــن ترتیــب اســت 
کنیــد،  بــه طــور منظــم در زندگــی افــراد باشــد از مصــرف دخانیــات اجتنــاب 
کســیدان اســتفاده نماییــد و در اولیــن مرحلــه  از مــواد غذایــی دارای آنتی ا

شــروع بیمــاری بــه متخصــص مغــز و اعصــاب مراجعــه نماییــد.

  آلزایمر چیست؟
کبر طاهر اقدم -دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تبریز دکتر  علی ا

 و  متخصص  بیماری های مغز و اعصاب
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کــه بیمــاری هــای قلبــی، علــت اصلــی مــرگ ومیــر و ناتوانــی زنــان و مردان اســت،  در حالــی 
کــه مــی تــوان توســط آنهــا از قلــب محافظــت نمــود و قلــب ســالم  راه هایــی وجــود دارد 

داشــت. در حــدود نیمــی از مــوارد مــرگ و میــر ناشــی از بیماری هــای قلبی عروقــی 
گهانــی هســتند یعنــی بــروز آنهــا غیرمنتظــره بــوده و فرصتــی نیــز بــرای درمــان وجود  نا

نــدارد همچنیــن  درمان هــای متــداول امــروزی )ماننــد آنژیوپالســتی بــا بالــن و یــا  
کرونــری( را نمی تــوان بــرای هــر فــرد در معــرض خطــر  جراحــی بای پــس ســرخرگ 

کنونــی فــرد را درمــان می کنــد و رونــد بیمــاری زمینــه ای را متوقــف نمی ســازد.  انجــام داد و در صــورت امــکان انجــام  درمــان فقــط مشــکل 
ــر در  ــی مــرگ و می ــر از درمــان اســت. بیماری هــای قلبی عروقــی علــت اصل ــوز هــم پیشــگیری بهت پــس برخــالف تمــام پیشــرفت ها، هن
مــردان و زنــان در سراســر جهــان مــی باشــد. بیماری هــای قلبی عروقــی اشــکال مختلفــی ماننــد: فشــارخون باال، بیمــاری  تصلب شــرایین 
ــد.  ــا و… دارن ــا و احش ــدام ه ــل ان ــروق مث ــایر ع ــزی، آترواسکلروزس ــکته مغ ــی، س ــایی قلب ــی، نارس ــکته قلب ــکلروز( کرونری و س )آترواس
کلســترول بــاال یــا  بیماری هــای قلبی عروقــی بــه آهســتگی ایجــاد شــده و در مراحــل اولیــه  اغلــب عالمتــی نیــز ندارنــد. عواملــی چــون 
کودکــی وجــود داشــته یــا در جوانــی آغــاز شــده و بــرای چندیــن دهــه تشــخیص داده نشــوند، بنابرایــن  فشــارخون بــاال ممکــن اســت از 
کنتــرل زودرس عوامــل خطــر و پیشــگیری از بیماری هــای قلبی عروقــی اســت. ایجــاد تغییــرات  بهتریــن راهــکار، بررســی ، تشــخیص و 

کــه از چندیــن دهــه تحقیقــات بدســت آمده اند نه تنها ســبب پیشــگیری از بیماری های  ســالم در شــیوه زندگــی مطابــق بــا رهنمودهایــی 
کــی مثــل ســرطان و دیابــت را نیز کاهــش می دهند.  قلبی عروقــی و داشــتن قلــب ســالم  می شــوند بلکــه خطــر ابتــال بــه بیماری هــای خطرنا

  قلب سالم

زندگی و تغذیه سالم = قلب سالم 
افزایــش تعــداد عوامــل خطــر بیمــاری تصلــب شــرایین، مــی توانــد موجــب افزایــش احتمــال 
بیمــاری هــای قلبلــی عروقــی در فــرد شــود. هــر چنــد برخــی عوامــل خطــر بیمــاری قلبــی عروقــی 
کنتــرل هســتند  کنتــرل و پیشــگیری نمــی باشــند امــا برخــی عوامــل خطــر بــه راحتــی قابــل  قابــل 

کــه عبارتنــد از:
ســیگار: افــراد ســیگاری نســبت بــه افــراد غیرســیگاری چندیــن برابــر بیشــتر در معــرض خطــر ابتــال 
بــه بیماری هــای قلبی عروقــی و نیــز افزایــش خطــر ابتــال بــه بیماریهــای ریــه و انــواع ســرطان هــا  

می باشــند.
حتــی تمــاس بــا دود ســیگار در افــراد غیرســیگاری موجــب افزایــش میــزان بــروز بیماری هــای 

می گــردد. قلبی عروقــی 
اثــرات اســتعمال ســیگار عبارتســت از : – افزایــش تعــداد ضربــان قلــب و نیــز نامنظمــی ضربــان 
کرونــری – تشــدید  انســداد اترواســکلروتیک ســرخرگ ها  قلــب )آریتمــی( – انقبــاض ســرخرگ ها 
کاهــش توانایــی  کســیژن -   ک – افزایــش فشــارخون – افزایــش نیــاز بافــت قلــب بــه ا توســط پــال
کســیژن –  افزایــش میــزان خطــر لختــه شــدن خــون و در نتیجــه حملــه قلبــی و  خــون در حمــل ا

ســکته مغــزی.
چنــد  را  قلبی عروقــی  ایجــاد  بیماری هــای  خطــر  بــاال  کلســترول  خــون:  بــاالی  کلســترول 
کــردن دیــواره ســرخرگ هــا ) تشــکیل  کلســترول بــا رســوب و ضخیــم  برابرافزایــش مــی دهــد. 

کــه باعــث تنگــی ســرخرگ هــا مــی شــود. آترومــا( بــر روی آن اســت 
فشــارخون باال )هیپرتانســیون(: فشــارخون باال نیــز  خطــر ایجــاد  بیماری هــای قلبی عروقــی 
کلســترول بــاال،   را چنــد برابرافزایــش مــی دهــد. ســایر عوامــل دیگــری ماننــد چاقی،ســیگار، 
ســوء مصــرف الــکل، رژیــم غذایــی ناســالم یــا عــدم فعالیــت جســمانی  و برخــی بیماریهــا نیــز 
می تواننــد در ایجــاد فشــارخون بــاال دخیــل باشــند وهمچنیــن اثــرات  فشــارخون باال رادر ایجــاد 
بیماری هــای قلبی عروقــی  چندیــن برابــر بیشــتر افزایــش دهنــد.) البتــه افــراد ممکــن اســت  

ــاال شــوند( ــاز هــم مبتــال بــه فشــارخون ب بــدون وجــود هیــچ یــک از ایــن عوامــل، ب
چاقــی و افزایــش وزن: چاقــی و افزایــش وزن بــدن در ایجــاد خطــر ابتــال بــه بیماری هــای 
را  کــه. چاقــی فشــارخون  از ســایر عوامــل خطــر دخیــل می باشــد، چــرا  قلبی عروقــی مســتقل 
کلســترول  داشــته  افزایــش داده، ســبب افزایــش بــارکاری قلــب می شــود ،اثــرات مضــری بــرروی 
اترواســکلروز را تشــدید میکنــد و در ایجــاد بیمــاری دیابت)بیمــاری قنــد خــون(  دخیــل می باشــد.
کلــه پاچــه و  رژیــم غذایــی نامناســب:   بویــژه اســتفاده از روغــن نباتــی جامــد و پیــه حیوانــی، 

کنســروها و فســت فودهــا، مصــرف بــی رویــه نمــک . مغــز ، مصــرف غذاهــای آمــاده مثــل 
کم میوه و سبزیجات تازه موجب افزایش فشار خون می شود. همچنین مصرف 

  عــدم فعالیــت جسمانی:  شــیوه زندگــی غیرفعــال ســبب افزایــش خطــر ابتــال بــه اضافــه وزن، 
کلســترول خون بــاال، فشــارخون باال و دیابــت می شــود. ورزش منظــم درحــد متوســط،  ســطح 
ــه بیماری هــای قلبی عروقــی می شــود. حتــی در غیــاب اضافــه وزن  کاهــش خطــر ابتــال ب ســبب 
ــی  ــی م ــی عروق ــای قلب ــرایین و بیماریه ــب ش ــر تصل ــش خط ــب افزای ــی موج ــی تحرک ــی، ب و جاق
شــود. حداقــل 30 دقیقــه فعالیــت متوســط در اغلــب روزهــای هفتــه )حداقــل 5 روز( یــا هــر روز بــه 
کــرده همچنیــن مــی  توانــد احتمــال بیماری هــای قلبــی و ســکته ی قلبــی  کمــک  ســالمت قلــب 

کنــد. کــم  همچیــن خطــر ســرطان روده ی بــزرگ، فشــارخون بــاال، دیابــت و … را نیــز 
  بیمــاری دیابــت )قنــد خــون( : ابتــال بــه دیابــت، فــرد را در معــرض خطــر جــدی قــرار می دهــد. 
درحــدود دوســوم افــراد مبتــال بــه دیابــت بــه علــت ابتــال بــه بیماری هــای قلبی عروقــی می میرنــد.  
کاهــش مــی دهــد.  پیشــگیری ازابتــال بــه دیابــت خطــر ابتــال بــه بیماری هــای قلبی عروقــی را نیــز 
کنتــرل دیابــت بعــد ابتــال نیــز تــا حــدی ممکــن اســت خطــر ابتــال بــه بیماری هــای قلبی عروقــی را 

کاهــش دهد)البتــه بطــور جزیــی(. نیــز 
کــه عوامــل مداخله کننــده نامیــده می شــوند نیــز بــا بیماری هــای قلبی عروقــی   ســایر عوامــل موثــر 
ــرار  ــنجش ق ــورد س ــا م ــده ی ــناخته نش ــل ش کام ــور  ــوز بط ــا هن ــت آنه ــا اهمی ــند، ام ــط می باش مرتب

نگرفته انــد. ایــن عوامــل عبارتنــد از:
ابتــال  خطــر  افزایــش  ســبب  )بویژه دربرخی افــراد(  اســترس  کــه  می رســد  نظــر  اســترس:  به 
بــاال رفتــن  بــه بیماری هــای قلبی عروقــی می شــود. شــاید علــت ایــن افزایــش میــزان خطــر، 
مــدت  طوالنــی  اســترس  بدلیــل  ســرخرگ ها  بــه  آســیب  و  فشــارخون  و  قلــب  ضربــان  تعــداد 
 باشــد. همچنین ممکــن اســت اســترس در ایجــاد ســایر رفتارهــای مخاطره آمیــز مثــل تغذیــه 
بیــش از حــد، اســتعمال دخانیــات و ســوء مصــرف الــکل دخیــل باشــد. اســترس از طریــق افزایــش 
کلســترول  و نیــز افزلیــش  هورمون هــای اســترس )از جملــه آدرنالیــن( ســبب تولیــد و افزایــش 
کوتــاه مــدت ممکــن  ک آترواســکلروز می شــود. اســترس هــای شــدید  احتمــال پــاره شــدن پــال

اســت بــا افرایــش انعقــاد پذیــری خــون موجــب لختــه عروقــی  شــود.
کلــی و  قلبی عروقــی مضــر  الــکل بــا مکانیســم های متعــددی بــرای ســالمتی   الكل:مصــرف  
کــه منجــر بــه چاقــی و افزایــش وزن می شــود، فشــارخون را بــاال  کالــری زیــادی دارد  اســت. الــکل 
 بــرده، ســطح تری گلیســیریدهای را افزایــش می دهــد و ســبب  ســندرم مقاومــت بــه انســولین)یا 
بیمــاری دیابــت( میشــود. بنابرایــن می توانــد منجــر بــه ســکته قلبــی و  مغــزی، آســیب عضــالت 

قلبــی )کاردیومیوپاتــی( و اختــالالت ریتــم قلبــی )آریتمــی( شــود.
مطابــق دســتور صریــح اســالم  هرگــز مشــروبات الکلــی مصــرف نکنیــد. در صــورت پیــروی از ســایر 
کــه توصیه هــای دانشــمندان غربــی  در ایــن زمینــه قاطــع  ادیــان الهــی توجــه داشــته باشــید 
اســت. بــا هــدف پیشــگیری از بیماریهــای قلبی-عروقــی ، بــه هیــچ وجــه شــروع بــه اســتفاده از 
کلســترول  کننــده بــر روی ســطح  آن نکنید.پــس نوشــیدن مقادیــر بیــش از حــد الــکل  اثــر تشــدید 
کرونــری )تصلــب شــرایین (  و تری گلیســرید )چربــی خــون(  و در نتیجــه پدیــده اترواســکلروز 
ک(  داشــته باشــد و ممکــن اســت منجــر بــه ایجــاد ضربــان نامنظــم قلبــی )آریتمــی هــای خطرنــا

گــردد.
قرص هــای ضدبارداری: قرص هــای ضدبــارداری  ســبب افزایش خطــر ابتــال بــه بیماری هــای 
قلبی عروقــی باالخــص در افــراد ســیگاری یــا مبتــال بــه فشــارخون باال بویــژه در زنــان بــاالی 35 ســال 
کمتــری نســبت بــه قرص هــای  شــوند. )قرص هــای ضدبــارداری  جدیــد حــاوی ســطح هورمــون 
قبلــی بــوده و خطــر کمتــری دارنــد(.   پــس از 35 ســالگی بدلیــل افزایــش خطــر ابتــال بــه حملــه قلبــی 
و لختــه شــدن خــون، زنــان ســیگاری یــا مبتــال بــه فشــارخون باال نبایــد از قرص هــای ضدحاملگــی 

کننــد مگــر مــوارد خــاص بــا نظــر پزشــک. اســتفاده 
کســیدان  کــم میوجــات و ســبزیجات و مــواد دارای انتــی ا کســیدان هــا: مصــرف  کمبــود آنتــی ا

ــروز بیماری هــای قلبی عروقــی  شــوند. نیــز باعــث ممکــن اســت ســبب افرایــش ب

ان
تاب

ضا 
در

حم
ر م

دکت
وق

عر
ب و 

ص قل
ص

تخ
ق 

فو

90

تی
الم

 س
ش و

دان



دوره جدید-شماره دوم -تابستان1394دوره جدید-شماره دوم -تابستان1394

بــــــــدا
بار و

خــــــــ
ا

بــــــــدا
بار و

خــــــــ
ا

بــــــــدا
بار و

خــــــــ
ا

بــــــــدا
بار و

خــــــــ
ا

بــــــــدا
بار و

خــــــــ
ا

بــــــــدا
بار و

خــــــــ
ا

بــــــــدا
بار و

خــــــــ
ا

بــــــــدا
بار و

خــــــــ
ا

بــــــــدا
بار و

خــــــــ
ا

بــــــــدا
بار و

خــــــــ
ا

بــــــــدا
بار و

خــــــــ
ا

بــــــــدا
بار و

خــــــــ
ا

بــــــــدا
بار و

خــــــــ
ا

بــــــــدا
بار و

خــــــــ
ا

بــــــــدا
بار و

خــــــــ
ا

بــــــــدا
بار و

خــــــــ
ا

بــــــــدا
بار و

خــــــــ
ا

بــــــــدا
بار و

خــــــــ
ا

بــــــــدا
بار و

خــــــــ
ا

بــــــــدا
بار و

خــــــــ
ا

معاون پرستاری خبر داد: 
آغاز آموزش 10 هزار كمك پرستار مهارتی 

معــاون پرســتاری وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی 
کمــك پرســتاران مهارتــی خبــر داد .  از آغــاز آمــوزش یــك ســاله 

 چهارشنبه 3 تیر 1394

کرد: ح  معاون طب سنتی وزارت بهداشت مطر
یكــی از ظرفیــت هــای مهــم طــب ســنتی ایــن اســت 

كــه ریشــه در فرهنــگ و اعتقــادات مــردم دارد
کلنــگ زنــی ســالمتکده و دانشــکده طــب ســنتی دانشــگاه  آییــن 
ســنتی  طــب  معــاون  حضــور  بــا  و  امــروز  قــم  پزشــکی  علــوم 
ــاون  ــم، مع ــکی ق ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش ــت، ریی ــر بهداش وزی

سیاســی امنیتــی اســتاندار و فرمانــدار قــم برگــزار شــد.
 چهارشنبه 3 تیر 1394

کرد؛ گیر اعالم  رییس مرکز مدیریت بیماری های وا
ــای  ــد در ده ه ــاری نوپدی ــا 40 بیم ــان ب ــه جه مواجه
ــد  ــن تهدی ــی بزرگتری ــای ویروس ــاری ه ــر/ بیم اخی

ــا ــالمت دنی س
هــای  بیمــاری  گیــر  وا هــای  بیمــاری  مدیریــت  مرکــز  رییــس 
حاضــر  حــال  در  دنیــا  ســالمت  تهدیــد  بزرگتریــن  را  ویروســی 
ع بیمــاری  کــرد و گفــت: جهــان در ده هــای اخیــر بــا 40 نــو اعــالم 

نوپدیــد مواجــه بــوده اســت.

کرد؛ کار وزارت بهداشت اعالم  رییس مرکز سالمت محیط و 
پایــدار  درآمدهــای  الیحــه  تصویــب  از  ممانعــت 
شــهرداری هــا مبنــی بــر دایــر شــدن مطب پزشــكان 
وزارت  تجاری/مخالفــت  مكانهــای  در   

ً
صرفــا

بــا تجــاری شــدن كاربــری مطب هــا  بهداشــت 
کـــه طبـــق مـــاده ۲5  الیحـــه درآمدهـــای پایـــدار شـــهرداری هـــا 
آن قـــرار اســـت مطـــب پزشـــکان و برخـــی از دیگـــر اصنـــاف در 
ح  کاربـــری هـــای تجـــاری در طـــر ســـطح شـــهر صرفـــًا در قالـــب 
هـــای تفضیلـــی مصـــوب شـــهری مجـــاز باشـــد ، بـــا مخالفـــت 
کارگـــروه  کارشناســـی بیشـــتر بـــه  وزارت بهداشـــت بـــرای بررســـی 
کالنشـــهرها  کالنشـــهر تهـــران و ســـایر  کمیســـیون خـــاص امـــور 

عـــودت داده شـــد.
 سه شنبه 9 تیر 1394

کرد: معاون آموزشی وزیر بهداشت عنوان 
قطب های علوم پزشكی كشور ماموریت محور می شوند

معاون آموزشــی وزارت بهداشــت در نشســت مدیران و مشــاورین 
معاونــت آموزشــی از ماموریــت محــور شــدن قطب هــای علــوم 

کشــور خبــر داد. پزشــکی 
 جمعه 12 تیر 1394

گامی دیگر در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی:
وزیــر  حضــور  بــا  مصنوعــی  اشــک  تولیــد  خــط 

شــد افتتــاح  بهداشــت 
 sinalone " خـط تولیـد اشـک مصنوعـی یـک بـار مصـرف بـا نـام
" بـا حضـور وزیـر بهداشـت،درمان و آموزش پزشـکی افتتاح شـد

 پنج شنبه 11 تیر 1394

کرد: معاون آموزشی وزارت بهداشت عنوان 
ســالمت  عالــی  آمــوزش  ســرزمینی  آمایــش 
ظرفیت هــای عمــده ای بــرای توســعه ایجــاد مــی كنــد

معــاون آموزشــی وزارت بهداشــت در نشســت روســا و معاونیــن 
 10 قطــب  در  مســتقر  پزشــکی  علــوم  دانشــگاههای  آموزشــی 
آمــوزش  آمایــش ســرزمینی  اجــرای  گفــت:  آمایــش ســرزمینی 
عالــی ســالمت مــی توانــد ظرفیــت هــای عمــده ای بــرای توســعه 

ــد. ــاد نمای ــالمت ایج ــی س ــوزش عال آم
 دوشنبه 15 تیر 1394

٥٠ درصــد ســرطانها قابــل درمــان و 30 درصــد قابــل 
پیشــگیری هســتند/ تشــكیل كمیتــه ملــی كنتــرل 
ثبــت،  پیشــگیری،  برنامــه   4 اجــرای  و  ســرطان 

غربالگــری و درمــان ســرطان
گفــت: ســاالنه  معــاون تحقیقــات و فنــاوری وزارت بهداشــت 
کــه 55 هــزار  85 هــزار نفــر در ایــران بــه ســرطان مبتــال مــی شــوند 

نفــر آنهــا جــان خــود را از دســت مــی دهنــد.
 دوشنبه 15 تیر 1394

معاون فرهنگی و دانشجویی :
نامــه جامــع همــكاری  تفاهــم  كارگــروه مشــترک 
وزارتخانه هــای بهداشــت و ارشــاد، حلقــه وصــل 

حــوزه ســالمت و فرهنــگ اســت
کارگــروه مشــترک تفاهــم  گفــت:  معــاون فرهنگــی و دانشــجویی 
نامــه جامــع همــکاری فی مابیــن وزارتخانه هــای بهداشــت و 

ارشــاد،حلقه وصــل حــوزه ســالمت و فرهنــگ اســت.

کلی برنامه ششم توسعه توسط مقام معظم  با ابالغ سیاست های 
گرفت: رهبری صورت 

ــا  ــالمت ب ــی س ــت های كل ــرای سیاس ــر اج ــد ب تاكی
ــررات الزم  ــن و مق ــب قوانی تصوی

اســالمی  انقــالب  معظــم  رهبــر  خامنــه ای  آیــت اهلل  حضــرت 
کلــی برنامــه  در نامــه ای بــه رئیــس جمهــور، سیاســت های 
بــر اجــرای  ابــالغ و در بنــد 43 ایــن برنامــه  ششــم توســعه را 
کلــی ســالمت بــا تصویــب قوانیــن و مقــررات  سیاســت هــای 
کردنــد.                                   شــنبه 13 تیــر 1394 کیــد  الزم تا

و  روســتایی  خانــواده  پزشــک  برنامــه  تحــوالت 
امیــد  و  تدبیــر  دولــت  در  عشــایری 

و  عشــایری  روســتایی،  خانــواده  پزشــک  برنامــه  اجــرای 
کــه در حــال حاضــر ۲8 میلیــون نفر از  شــهرهای زیــر ۲0 هــزار نفــر 
جمعیــت ایــران را تحــت پوشــش خــود دارد، از حــدود ده ســال 
کلیــد خــورد ولــی در دولــت یازدهــم بــا رویکــرد  کشــور  قبــل در 
کار  ح ریــزی برنامــه و اجــرا پرتــوان تــر از گذشــته به  جدیــد در طــر

خود ادامه داد.                                 چهارشنبه 17 تیر 1394 

کرد: کید  رئیس سازمان غذا و دارو تا
نخواهــد  افزایــش  پالــم  روغــن  واردات  امســال 
یافــت/ كاهــش 300 هــزار تنــی واردات در ســال 93
ــا بیـــان اینکـــه  معـــاون وزیـــر و رئیـــس ســـازمان غـــذا و دارو بـ
کاهـــش جهشـــی واردات روغـــن  سیاســـت وزارت بهداشـــت 
کاهـــش ســـقف واردات ایـــن روغـــن در ســـال  پالـــم بـــوده و بـــه 
کـــرد: بـــه هیـــچ عنـــوان در ســـال  کیـــد  93 رســـیده اســـت، تا
نخواهیـــم  کشـــور  در  را  پالـــم  روغـــن  واردات  افزایـــش   94

داشـــت.                                          ســـه شـــنبه 16 تیـــر 1394

وزیر بهداشت در همایش فلسطین نماد مقاومت؛
لــزوم مجهــز شــدن دانشــجویان بــه ســالح علــم و 
پاســداری از خــون شــهدای اســالم/حضور پرشــور 

مــردم در روز قــدس یــک غنیمــت اســت
وزیر بهداشت خطاب به دانشجویان مسلمان خارجی که در ایران 
مشغول تحصیل هستند، گفت: وظیفه اصلی شما درس خواندن 
و مجهز شدن به سالح علم است و امیدوارم بتوانید در کشور های 
خود پاسدار خون شهدای اسالم باشید.      سه شنبه 16 تیر 1394

جانشین رئیس ستاد اجرایی مرکزی چهارمین دوره انتخابات 
سازمان نظام پرستاری خبر داد : 

راه یابــی 1492 نفــر بــه عنــوان اعضــای اصلــی و 
علی البــدل هیــات مدیــره نظــام پرســتاری 

دوره  چهارمیــن  مرکــزی  اجرایــی  ســتاد  رئیــس  جانشــین 
انتخابــات ســازمان نظــام پرســتاری از راه یابــی 149۲ نفــر بــه 
عنــوان اعضــای اصلــی و علی البــدل هیــات مدیــره ســازمان 
نظــام پرســتاری خبــرداد.                   دوشــنبه 16 تیــر 1394

 
کرد: وزیر بهداشت در راهپیمایی روز جهانی قدس عنوان 

دفــاع از مظلــوم بــاور قلبــی جامعــه پزشــكی اســت/ 
ملــت فلســطین بــه خانــه هــای خــود برمــی گردنــد

کــرد  وزیــر بهداشــت در راهپیمایــی روز جهانــی قــدس شــرکت 
گفــت: دفــاع از  و ضمــن حمایــت از ملــت مظلــوم فلســطین، 

مظلــوم بــاور قلبــی جامعــه پزشــکی اســت.
 جمعه 19 تیر 1394 

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

ســالم و بــا نشــاط. بــرای رؤیــت و مطالعــه   اخبــار تکمیلــی  بــه تارنمــای وبــدا بــه نشــانی www.webda.irمراجعــه فرماییــد.
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کرد: معاون آموزشی وزیر بهداشت عنوان 
فعالیــت شــبكه آمــوزش مجــازی ســالمت كشــور بــا 

راه انــدازی دانشــگاه علــوم پزشــكی مجــازی
معــاون آموزشــی وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی 
گفــت: بــا راه انــدازی دانشــگاه علــوم پزشــکی مجــازی، شــبکه 
علــوم  دانشــگاههای  بــا همــکاری  آمــوزش مجــازی ســالمت 

ــد.  ــد ش ــال خواه ــور فع کش ــکی  پزش
 شنبه 20 تیر 1394

با حکم وزیر بهداشت؛
عضــو حقیقــی كمیتــه ملــی كنتــرل ســرطان جمهوری 

اســالمی ایــران منصوب شــد
دکتــر  بهداشــت،  وزیــر  هاشــمی  سیدحســن  دکتــر  حکــم  بــا 
کمیتــه ملــی  محمدرضــا قــوام نصیــری بــه عنــوان عضــو حقیقــی 

کنتــرل ســرطان جمهــوری اســالمی ایــران منصــوب شــد. 
 چهارشنبه 24 تیر 1394

کشور: وزیر بهداشت در اولین جلسه شورای عالی اخالق پزشکی 
پزشــكی  اخــالق  دانشــجوی  تربیــت  ضــرورت 
متناســب بــا نیازهــای كشــور/ تأكیــد بــر نقــش 
دانــش  بیــن  ترویــج اصــول اخالقــی  در  اســاتید 

پزشــكی علــوم  هــای  رشــته  آموختــگان 
ــودن  ــی نم ــم اجرای ــل مه ــازی را از عوام ــت رفتارس ــر بهداش وزی
کشــور دانســت و  سیاســت هــای شــورای عالــی اخــالق پزشــکی 
ــالق  ــت اخ ــود وضعی ــازی و بهب ــتای رفتارس ــرد: در راس ک ــد  کی تا

ــود. ــرداری ش ــره ب ــاوت به ــای متف ــد از راهکاره ــکی بای پزش
 یکشنبه 28 تیر 1394

قائم مقام وزیر بهداشت در امور بین الملل خبر داد؛
سفر باالترین مقام بهداشتی جهان به ایران 

قائــم مقــام وزیــر در امــور بیــن الملــل وزارت بهداشــت از ســفر 
خانــم دکتــر مــارگارت چــان رییــس ســازمان بهداشــت جهانــی 
بــه  جــاری  هفتــه  شــنبه  پنــج  و  چهارشــنبه  روزهــای  طــی 

خبــرداد. کشــورمان 
 دوشنبه 29 تیر 1394

 وزیر بهداشت در نشست با معاون علمی فناوری رئیس جمهوری:
حمایــت وزارت بهداشــت از نخبگان علوم پزشــكی/ 

ســهم عمــده علــوم پزشــكی از پژوهش هــای كشــور
ــا معــاون علمــی و فنــاوری  کاری ب ــه  وزیــر بهداشــت در صبحان
نخبــگان  از  بهداشــت  وزارت  حمایــت  بــر  جمهــوری  رئیــس 
کــه  گفــت: علــوم پزشــکی در شــرایطی  کــرد و  کیــد  پزشــکی تا
ســهم چندانــی از بودجــه پژوهشــی را در اختیــار نــدارد توانســته 
ضمــن تولیــد محتــوای پژوهشــی قابــل توجــه، ســهم بســزایی 

کشــور داشــته باشــد. در توســعه پژوهشــی 
 سه شنبه 6 مرداد 1394

کرد: معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت عنوان 
آغاز ساخت ٢٠ خوابگاه دانشجویی استاندارد در سال جاری

در  گفــت:  بهداشــت  وزیــر  دانشــجویی  و  فرهنگــی  معــاون 
اســتاندارد  دانشــجویی  خوابــگاه   20 ســاخت  جــاری  ســال 
دانشــگاههای علــوم پزشــکی بــا مســاعدت وزیــر بهداشــت آغــاز 
مــی شــود.                                         یکشــنبه 18 مــرداد 1394

وزیــر بهداشــت در دیــدار بــا دبیــران شــوراهای صنفــی دانشــگا ههــا ی 
علــوم پزشــکی :

ــجویان در  ــاركت دانش ــرای مش ــازی ب ــزوم بسترس ل
ــگاهها ــور دانش اداره ام

صنفــی  شــوراهای  دبیــران  بــا  دیــدار  در  بهداشــت  وزیــر 
کشــور بــر لــزوم بسترســازی بــرای  دانشــگاههای علــوم پزشــکی 
کــرد و  کیــد  مشــارکت دانشــجویان در اداره امــور دانشــگاهها تا
گرفــت. گفــت: نبایــد فرصــت آزمــون و خطــا را از دانشــجویان 

 یکشنبه 18 مرداد 1394   
 

کرد:  دکتر آقاجانی عنوان 
از 4 هــزار پزشــک متخصــص در مناطــق  بیــش 
ــد ــت می كنن ــت خدم ــام وق ــورت تم ــه ص ــروم ب مح
نظــام  تحــول  برنامــه  کشــوری  ســتاد  دبیــر  و  درمــان  معــاون 
متخصــص  پزشــک  هــزار   4 حاضــر  حــال  در  گفــت:  ســالمت 
کــز درمانــی  در مناطــق محــروم بــه صــورت تمــام وقــت در مرا
ــه  ــا تعرفــه دولتــی ب مســتقر هســتند و خدمــات ایــن پزشــکان ب

می شــود. ارایــه  مــردم 
 چهارشنبه 21 مرداد 1394

معاون آموزشی : 
ــكی  ــوم پزش ــی عل ــای علم ــب ه ــاركت قط ــدل مش م
در دســتیابی بــه مرجعیــت علمــی در حــوزه ســالمت 

ترســیم مــی شــود
معــاون آموزشــی وزارت بهداشــت در جلســه قطــب هــای علمــی 
کشــور ترســیم مدل مشــارکت قطب ها در دســتیابی به مرجعیت 
ح آمایــش ســرزمینی را یــک از  علمــی حــوزه ســالمت در قالــب طــر

کــرد.  اهــداف معاونــت آموزشــی وزارت بهداشــت عنــوان 
 چهارشنبه 21 مرداد 1394

کرد:  گفتگو با ایسنا عنوان  وزیر بهداشت در 
ایرانیــان كــد بهداشــتی دریافــت مــی كنند/ سیســتم 

بهداشــت ودرمــان كشــور نیازمنــد جراحــی اســت
کارهــای اساســی در حــوزه بهداشــت  وزیــر بهداشــت از انجــام 
کلیــد  بویــژه در شــهرهای بــا جمعیــت پایین تــر و حاشــیه شــهرها 

کــه بــر اســاس آن بــزودی هــر یــک از ایرانیــان  خــورده اســت 
هــدف  بــا  غربالگری هــا  و  می کننــد  دریافــت  بهداشــتی"  "کــد 
و  ایرانی هــا  در  بیمــاری  از  پیشــگیری  و  موقــع  بــه  شناســایی 
گیــر، آغــاز  کاهــش مــرگ و میــر آنهــا بــه دلیــل بیماری هــای غیروا
و اجــرا می شــود.                                   یکشــنبه 24 مــرداد 1394

وزیر بهداشت خبر داد:
جشــن تكمیــل خانــه های بهداشــت تــا پایــان مهرماه/ 

افتتــاح بیــش از 300 خانه بهداشــت در هفتــه دولت
وزیــر بهداشــت بــا بیــان اینکــه از ۲ هــزار خانــه بهداشــت وعــده 
ــرداری  ــره ب ــه به ــورد ب ــش از 1000 م ــال بی ــه ح ــا ب ــده، ت داده ش
گفــت: تــا پایــان مهرمــاه 1500 خانــه بهداشــت دیگــر راه  رســیده 
ع خانــه هــای بهداشــت ســاخته  انــدازی مــی شــود تــا مجمــو
کــه دادیــم بــوده وبــه خدمــت  شــده حتــی بیــش از وعــده ای 

ــردازد.  ــتاییان بپ ــه روس ــتر ب ــانی بیش رس
 جمعه 23 مرداد 1394

وزیر بهداشت در برنامه نگاه یک:
ــی  ــه م ــوت ادام ــا ق ــالمت ب ــام س ــول نظ ــه تح برنام
ــد /  ــته باش ــد داش ــی واح ــد متول ــالمت بای ــد/ س یاب

ــت ــدا نیس ــم ج ــان از ه ــت و درم بهداش
وزیــر بهداشــت شــامگاه شــنبه در برنامــه نــگاه یــک بــه تشــریح 
در  و  پرداخــت  ســالمت  نظــام  تحــول  برنامــه  دســتاوردهای 
مبتنــی  پرداخــت  بیمــه،  همچــون  موضوعاتــی  خصــوص 
مــردم،  جیــب  از  پرداخــت  و  دارو  وضعیــت  برعملکــرد، 
ــگیری،  ــت و پیش ــوزه بهداش ــای ح ــه ه ــاص، برنام ــاران خ بیم
ح تعهــد خدمــت اجبــاری و سیســتم  تعرفه گــذاری خدمــات، طــر

گفــت.  کشــور و ... ســخن  آموزشــی پزشــکی 
 یکشنبه 25 مرداد 1394

کرد: وزیر بهداشت در نشست معاونین آموزشی عنوان 
برنامــه هــای تحــول و نــوآوری در آمــوزش پزشــكی 

فــاز جدیــد طــرح تحــول نظــام ســالمت
وزیــر بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی برنامــه هــای تحــول 
ح تحــول  و نــوآوری در آمــوزش علــوم پزشــکی را فــاز جدیــد طــر
گفــت:وزارت بهداشــت از طریــق  ــرد و  ک نظــام ســالمت عنــوان 
تعامــل بــا دانشــگاههای علــوم پزشــکی تحقــق اهــداف برنامــه 
کنــد.  تحــول و نــوآوری در آمــوزش علــوم پزشــکی را دنبــال مــی 
 پنج شنبه 29 مرداد 1394

با حضور وزیر بهداشت:
نشسـت مدیران آموزشی دانشـگاه های علوم پزشكی 

كشـور در دانشگاه علوم پزشـكی تبریز آغاز شد
کشــور  نشســت مدیــران آموزشــی دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی 
در دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز بــا حضــور وزیــر بهداشــت آغــاز 

کــرد.                                        پنــج شــنبه 29 مــرداد 1394 کار  بــه 
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خبـ
ا

رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام:
همــكاری و تعامــل قــوه قضاییــه و حــوزه پزشــكی از 

ضرورتهــای بســیار مهــم اســت
تشــخیص  مجمــع  اســتراتژیک  تحقیقــات  مرکــز  رییــس 
و  قضاییــه  قــوه  تعامــل  و  همــکاری  گفــت:  نظــام  مصلحــت 

 . اســت  مهــم  بســیار  ضرورتهــای  از  یکــی  پزشــکی  حــوزه 
 شنبه 31 مرداد 1394

ــی  ــق طبیع ــه ح ــه جانب ــالمت هم ــورداری از س برخ
ــت ــان اس جوان

ســند ســالمت جوانــان، مجموعــه–ای جامــع، یکپارچــه و پویــا 
کــه در  از اهــداف، سیاســت–ها، راهبردهــا و برنامه–هــا اســت 
گســترده  ــا همــکاری  صــورت فراهــم شــدن بســتر اجرایــی آن ب
ســالمت  متولــی  نهادهــای  و  دســتگاه–ها  همه–جانبــه  و 
گام ارزشــمندی در تأمیــن، حفــظ و ارتقــاء  کشــور، می–توانــد 

همه–جانبــه ســالمت جوانــان بــردارد.
 دوشنبه 2 شهریور 1394

رییس مجلس در مراسم روز پزشک:
وزیــر بهداشــت پرتــوان و بــا تدبیــر اســت/ مدیریــت 

بیمــه هــا بایــد بــا وزارت بهداشــت باشــد
گفــت: معتقدیــم مدیریــت بیمــه ســالمت بایــد  رییــس مجلــس 
گــذار شــود و منتظریــم دولــت ایــن الیحــه  بــه وزارت بهداشــت وا
کنــد تــا در مجلــس بــه صــورت قانــون درآیــد. را تقدیــم مجلــس 
 یکشنبه 1 شهریور 1394

یادداشت:
بــه  را  هضــم  غیرقابــل  نقدهــای  پزشــک  وقتــی 

آورد مــی  تــاب  بیمــار  لبخنــد  حرمــت 
شــیخ  والدت  روز  اســت  پزشــک  مقــام  پاسداشــت  روز  امــروز 
کــه بــه  الرئیــس ابوعلــی ســینا. طبیــب و حکیــم حــاذق ایرانــی 
پــاس خدمــات ارزشــمندش در حــوزه طبابــت، روزی را بــرای 
کــه بــا خلــوص نیــت و زاللــی باطــن بــه  گرامیداشــت پزشــکانی 

خدمتگــزاری بــه بیمــاران مشــغول انــد، برگزیــده انــد
 یکشنبه 1 شهریور 1394

کرد؛ قائم مقام معاون آموزشی وزارت بهداشت عنوان 
بیــن  در  دانشــجو  انتقــال  و  نقــل  ســاماندهی 
ــه  ــرح رتب ــدن ط ــی ش ــور/ نهای ــگاههای كش دانش

كشــور  پزشــكی  علــوم  دانشــگاههای  بنــدی 
قائــم مقــام معــاون آموزشــی وزارت بهداشــت گفــت: همایش اخیر 
کشــور  مدیــران و معاونیــن آموزشــی دانشــگاههای علــوم پزشــکی 

گامــی موثــر در راســتای اعتــالی آمــوزش علــوم پزشــکی اســت.
 سه شنبه 3 شهریور 1394

آغاز برگزاری جشنواره قرآن و عترت از 7 شهریور ماه
بیســتمین  برنامه هــای  تشــریح  خبــری  نشســت 
جشــنواره قــرآن و عتــرت وزارت بهداشــت برگزار شــد
جشــنواره  بیســتمین  برنامه هــای  تشــریح  خبــری  نشســت 
قــرآن و عتــرت وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی ۲ 
شــهریورماه ســال جــاری بــا حضــور دکتــر محمدرضــا فراهانــی 
معاونت فرهنگی، دانشــجویی و امور مجلس وزارت بهداشــت، 
دکتــر مصطفــی عباســی مقــدم رئیــس مرکــز قــرآن و عتــرت وزارت 
بهداشــت، دکتــر ســیدجواد میراســماعیل رئیــس دانشــگاه علــوم 
ــد عبــادی  فــردآذر معــاون فرهنگــی و  پزشــکی ایــران و دکتــر فرب

ــد. ــزار ش ــران برگ ــکی ای ــوم پزش ــگاه عل ــجویی دانش دانش
 دوشنبه 2 شهریور 1394

کارمند؛ گرامیداشت روز  وزیر بهداشت در مراسم 
موفقیــت هر نهــاد وابســته به نیروی انســانی آن اســت 

/ ضــرورت هزینــه كــردن برای امــور رفاهــی كاركنان
بهداشــت  وزارت  کارمنــدان  بــه  خطــاب  در  بهداشــت  وزیــر 
کارشــناس هســتید و بخــش  ــه اینکــه  ــا توجــه ب ــرد: ب ک کیــد  تأ
تقاضــا  از  مــی شــود  انجــام  کارهــا توســط شــما  از  عمــده ای 
کارهــای مــردم را رواج دهیــد  کــه مــی توانیــد  دارم تــا جایــی 
کــه بــه  و همیشــه خودتــان را در مقــام اربــاب رجوعــی بدانیــد 
کــه  کنــد البتــه هیــچ یــک از مــا اجــازه نداریــم  شــما مراجعــه مــی 

کنیــم. ج از قانــون عمــل  خــار
 چهارشنبه 4 شهریور 1394

فكــر نكنیــم پــول زیــادی بــه حــوزه بهداشــت و 
درمــان دادیــم/ دســتاوردهای برنامــه تحــول ســالمت 

را می  تــوان در جامعــه دیــد
بــا  گفــت:  مجلــس  امــروز  علنــی  صحــن  در  شــهریاری  دکتــر 
گفــت فکــر نکنیــم پــول  کشــورهای دیگــر  مقایســه ایــران بــا 

داده ایــم. اختصــاص  ســالمت  حــوزه  بــه  زیــادی 
 چهارشنبه 4 شهریور 1394

کرد: وزیر بهداشت در صحن علنی مجلس عنوان 
ــم و  ــل كردی ــون عم ــه قان ــدر ب ــا چق ــد م ــی كنی بررس
قبلی هــا چقدر/هزینــه بیمه هــا را افزایــش ندادیــم/ 
چــرا مــردم را علیــه یــک ســرمایه اجتماعــی تحریــک 
ــم  ــاد نكردی ــا ایج ــی را م ــالف دریافت ــد/ اخت می كنی

26 ســال اســت كــه ایجــاد شــده
گفــت: بخــش حقوقــی  وزیــر بهداشــت در صحــن علنــی مجلــس 
کنــد مــا چقــدر انحــراف داشــتیم و قبلــی  مجلــس بیایــد بررســی 

کنیــد مــا چقــدر بــه قانــون  هــا چقــدر انحــراف داشــتند. بررســی 
بناســت  گــر  ا و  کردنــد  عمــل  چقــدر  قبلی هــا  و  کردیــم  عمــل 
کــه می گویــد  کنیــد مصوبــه مجلــس  کمــک  قانــون اجــرا شــود 
بیمــه هــا موظــف هســتند در پایــان مــاه اول 60 درصــد مطالبات 

کننــد، اجرایــی شــود. را پرداخــت 
 چهارشنبه 4 شهریور 1394

دولت تدبیر و امید؛ دولت همدل مردم
دســتاوردهای طــرح تحــول نظــام ســالمت در حــوزه 
امنیــت غذایــی اعــالم شــد/كاهش 42 درصــدی 
واردات روغــن پالــم و ممنوعیــت مصــرف خمیــر 

ــتی ــوالت گوش ــرغ در محص م
اقتصــاد  کلــی  راســتای سیاســت های  و دارو در  غــذا  ســازمان 
ح تحــول نظــام ســالمت برنامه هــا و اقدامــات  مقاومتــی و طــر

کــرد. خــود را در راســتای ارتقــاء ایمنــی غــذا تشــریح 
 جمعه 6 شهریور 1394  

کرد: معاون درمان وزیر بهداشت عنوان 
غیرضــروری/  هــای  هزینــه  از  جلوگیــری  لــزوم 
از  مترمربــع  هــزار   400 و  میلیــون   1 بازســازی 

كشــور هــای  بیمارســتان 
معــاون درمــان بــا بیــان اینکــه مهمتریــن وظیفــه مــا در ســال 
گفــت: هشــت برنامــه  ح تحــول اســت،  94 اســتمرار برنامــه طــر
کــه بــه ســه  ح داشــتیم  را در حــوزه معاونــت درمــان در ایــن طــر
ایجــاد  درمــان،  حــوزه  در  مــردم  هزینه هــای  کاهــش  منظــور 
عدالــت در دسترســی بــه خدمــات بــا تمرکــز بــر مناطــق محــروم 

ــام شــد.  ــات انج کیفیــت خدم ــای  کشــور و ارتق
 پنج شنبه 5 شهریور 1394

 
با حضور معاون علمی فناوری رئیس جمهوری و وزیر بهداشت انجام شد:

افتتــاح بزرگتریــن اتــاق تمیــز در كشــور/ امــكان تولیــد 
داروهایــی بــا تكنولــوژی بــاال از كاربــرد اتاق هــای تمیز
کشــور از واردات  گامــی در جهــت بی نیــازی  اتاق هــای تمیــز 
اشــتغال  ایجــاد  و  پیشــرفته  تولیــد  تکنولــوژی  بــا  داروهایــی 
بــرای نیروهــای متخصــص و تولیــد ثــروت بــر پایــه دانــش روز 

اســت. 
 یکشنبه 8 شهریور 1394  

نتایــج مســابقات شــفاهی بیســتمین جشــنواره قــرآن 
و عتــرت )ع( اعــالم شــد 

عتــرت  و  قــرآن  جشــنواره  بیســتمین  شــفاهی  بخــش  نتایــج 
علــوم  دانشــگاه های  دانشــجویان  و  کارکنــان  اســتادان،  )ع( 
کشــور از ســوی دبیرخانــه دائمــی جشــنواره اعــالم شــد. پزشــکی 

 سه شنبه 10 شهریور 1394  
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مدیر دفتر توسعه سالمت وزرات بهداشت:
ــگاه  ــان در دانش ــش بنی ــای دان ــركت ه ــیس ش تاس
ــت  ــود/ فعالی ــی ش ــت م ــكی تقوی ــوم پزش ــای عل ه

ــالمت ــوزه س ــان در ح ــش بنی ــركت دان 340 ش
مدیــر دفتــر توســعه ســالمت وزارت بهداشــت بــا تشــریح جزئیــات 
بنیــان  دانــش  هــای  شــرکت  مدیــران  گردهمایــی  نخســتین 
ح هــای اقتصــادی تاییــد شــده از  گفــت: بــه طــر حــوزه ســالمت 
300 میلیــون تــا یــک میلیــارد تومــان از محــل چهــار صنــدوق 

ــد. مختلــف تســهیالت اختصــاص مــی یاب
 دوشنبه 9 شهریور 1394

رئیس مرکز امور هیات علمی وزارت بهداشت:
تامیــن نیــروی هیئــت علمــی وزارت بهداشــت بــا دو 

فراخــوان در ســال جــاری 
رئیــس مرکــز امــور هیــات علمــی وزارت بهداشــت از برگــزاری دو 

فراخــوان جــذب هیئــت علمــی در ســال جــاری خبــر داد.
 دوشنبه 9 شهریور 1394

کشور خبر داد: رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
ــا  ــور ت ــش كش ــت اوژان ــند مدیری ــالغ س ــن و اب تدوی

ــان ســال پای
وب دا : رییــس مرکــز مدیریــت حوادث و فوریتهای پزشــکی کشــور 

، از توســعه ســاختاری در 1۲0 اورژانس بیمارســتانی خبر داد.
 دوشنبه 9 شهریور 1394

عضو هیئت علمی موسسه ملی تحقیقات سالمت:
ســالمت  وضعیــت  گیــری  انــدازه  طــرح  آغــاز 
ایرانیــان از ســوی موسســه ملــی تحقیقــات ســالمت
عضــو هیئــت علمــی موسســه ملــی تحقیقــات ســالمت از آغــاز طرح 
انــدازه گیــری وضعیــت ســالمت ایرانیــان بــا مطالعه شــاخص های 

تغذیــه، ســالمت و رفتارهــای بــاروری ایرانیــان در کشــور خبــر داد.
 شنبه 14 شهریور 1394 

وزیر بهداشت در اجالس روسای دانشگاههای علوم پزشکی:
ــای  ــه ه ــكی از حلق ــوم پزش ــوزش عل ــول در آم تح
اســت/ضرورت  ســالمت  تحــول  طــرح  اصلــی 
كاهــش مــدت و حــذف تدریجــی خدمــات طــرح 

نیــروی انســانی
علــوم  دانشــگاههای  روســای  نشســت  در  بهداشــت،  وزیــر 
کشــور، حــوزه آمــوزش را از مهمتریــن حــوزه هــای نظــام  پزشــکی 
کلیــه خدمــات  کــرد و اظهــار داشــت :  کشــور عنــوان  ســالمت 
کــه  نظــام ســالمت متاثــر از آمــوزش علــوم پزشــکی اســت چــرا 
کیفیــت  بــر  مســتقیما  پزشــکی  علــوم  آمــوزش  هــای  چالــش 

خدمــات ارائــه شــده در ایــن نظــام اثرگــذار اســت. 

کشوری ؛ وزیر بهداشت در مراسم تجلیل از بهورزان و مربیان نمونه 
ــبک  ــار و س ــر رفت ــم را در تغیی ــش معل ــورزان نق به

ــد  ــی كنن ــا م ــردم ایف ــی م زندگ
وزیــر بهداشــت ضمــن قدردانــی از تالش بهــورزان خاطر نشــان کرد: 
بهورزان کار بنیادی را در راســتای تغییر رفتار و ســبک زندگی مردم 

انجــام مــی دهنــد و در واقــع نقــش یــک معلــم را ایفا می کنند. 
 جمعه 13 شهریور 1394

 
معاون آموزشی وزارت بهداشت خبر داد؛

توقــف مصوبــه شــرط ســنی بــرای ورود بــه دوره 
دســتیاری تــا بررســی مجــدد آن در شــورای آموزشــی 

ــی ــكی تخصص پزش
معــاون آموزشــی وزارت بهداشــت بــا اشــاره بــه مصوبــه شــورای 
آموزشــی پزشــکی تخصصــی در خصــوص شــرط ســنی بــرای 
ورود بــه دوره دســتیاری از توقــف آن تــا بررســی مجــدد آن در 

ــر بهداشــت خبــر داد. ــا دســتور وزی ایــن شــورا، ب
 دوشنبه 23 شهریور 1394

ح تحول سالمت در استان فارس: از آغاز طر
كاهــش  درصــد   10 ســزارین  زایمــان  پایــه  نــرخ 

اســت داشــته 
بـا  شـیراز  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  درمـان  معـاون  مقـام  قائـم 
اشـاره بـه ترویـج زایمـان طبیعـی به عنـوان یکی از اهـداف مهم 
خ پایـه  کاهـش 10 درصـدی نـر ح تحـول نظـام سـالمت، از  طـر
ح خبـر داد.  زایمـان سـزارین در فـارس از آغـاز اجـرای ایـن طـر
 شنبه 4 مهر 1394

کرد: سخنگوی وزارت بهداشت عنوان 
ــه  ــان حادث ــرش مجروح ــرای پذی ــران ب ــی ای آمادگ
منــا/ تیــم هــای پزشــكی كشــور نیــز بــرای اعــزام در 

صــورت نیــاز آمــاده انــد
ســخنگوی وزارت بهداشــت بــا ابــراز تاســف از حادثــه منــا و جان 
باختــن و مجــروح شــدن عــده ای از زائــران، از اعــالم آمادگــی 
گــروه  کشــور بــرای پذیــرش مجروحــان ایــن حادثــه و نیــز اعــزام 

کشــور بــه عربســتان در صــورت نیــاز خبــر داد. پزشــکی از 
 پنج شنبه 2 مهر 1394   

 
وزیر بهداشت در جمع خبرنگاران:

تدابیــر ویــژه در ١٩ مبــادی ورودی حجــاج بــه كشــور 
ــاده  ــور آم ــای كش ــتان ه ــده/ بیمارس ــیده ش اندیش

بــاش كامــل هســتند
وزیـر بهداشـت در خصـوص پیشـگیری و کنتـرل ویـروس کرونـا 
کاروان ها،  گفـت: دسـتورات الزم بـه تمامـی  بـا بازگشـت زائـران 
کـه به مقصد ایـران پرواز  هیـات هـای پزشـکی و هواپیماهایـی 

که هواپیماهای  کشور  دارند داده شده و در 19 مبادی ورودی 
کزی پیش بینی شـده تا مشـکلی  حجـاج وارد مـی شـوند نیـز مرا

کرونا به کشـور وجود نداشـته باشـد.  ع ویـروس  از نظـر شـیو

علــوم  دانشــگاه  همــكاری  نامــه  تفاهــم  امضــاء 
بــا ادارات كل ورزش و جوانــان،  تبریــز  پزشــكی 

شــهرداری و  پــرورش  و  آمــوزش 
افزایــش  ســازی  فرهنــگ  درجهــت  همــکاری  نامــه  تفاهــم 
فعالیــت بدنــی بیــن دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز، شــهرداری 
کل  کل آمــوزش وپــرورش اســتان و اداره  کالنشــهر تبریــز، اداره 

ورزش وجوانــان اســتان منعقــد شــد.
 شنبه 11 مهر 1394  

 
معاون آموزشی وزارت بهداشت:

دســتیابی بــه مرجعیــت علمــی از وظایــف اصلــی 
مجامــع علمــی كشــور / قطــب هــای علمــی كشــور 
در برنامــه هــای تحــول آمــوزش علــوم پزشــكی 

ــد ــاركت كنن مش
معاون آموزشــی وزارت بهداشــت دســتیابی به مرجعیت علمی در 
منطقــه و جهــان را از وظایــف اصلی مجامع علمی کشــور برشــمرد.

 دوشنبه 13 مهر 1394   

معاون درمان در افتتاحیه بخش پیوند مغز استخوان بیمارستان 
کودکان مفید؛

ــرطان در 113  ــک س ــپ ی ــز تی ــدازی 148 مرك راه ان
ــور ــهر كش ش

تالشــهای  از  تقدیــر  ضمــن  بهداشــت  وزارت  درمــان  معــاون 
پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  در  گرفتــه  صــورت  ارزشــمند 
ایــن بخــش دهمیــن مرکــز پیونــد مغــز  گفــت:  شهیدبهشــتی 
کــز پیونــد مغــز اســتخوان  کشــور و یکــی از معــدود مرا اســتخوان 

کشــور اســت.            ســه شــنبه 14 مهــر 1394 کــودکان در 

کل مجمع خیرین سالمت در مشهد:  مشاور وزیر و دبیر 
و  انقالبــی  نهــاد  یــک  ســالمت  خیریــن  مجمــع 

اســت مــردم  دل  از  برآمــده 
کل مجمــع خیریــن ســالمت مجمــع خیریــن  مشــاور وزیــر و دبیــر 
ســالمت را یــک نهــاد انقالبــی و برآمــده از دل مــردم دانســت و 
کشــور  کــه در  گیــری از همــت  و نیت هــای خیــری  بــر لــزوم بهــره 

کرد.                  سه شنبه 14 مهر 1394    کید  وجود دارد تا

با امضای معاون فرهنگی، دانشجویی و امور مجلس ؛
انجمن هــای  آیین نامــه  اجرایــی  دســتور  العمل 
علمــی دانشــجویی دانشــگاه های علــوم پزشــكی 

ــد ــالغ ش ــور اب كش



دوره جدید-شماره دوم -تابستان1394دوره جدید-شماره دوم -تابستان1394

بــــــــدا
بار و

خــــــــ
ا

بــــــــدا
بار و

خــــــــ
ا

بــــــــدا
بار و

خــــــــ
ا

بــــــــدا
بار و

خــــــــ
ا

بــــــــدا
بار و

خــــــــ
ا

بــــــــدا
بار و

خــــــــ
ا

بــــــــدا
بار و

خــــــــ
ا

بــــــــدا
بار و

خــــــــ
ا

بــــــــدا
بار و

خــــــــ
ا

بــــــــدا
بار و

خــــــــ
ا

بــــــــدا
بار و

خــــــــ
ا

بــــــــدا
بار و

خــــــــ
ا

بــــــــدا
بار و

خــــــــ
ا

بــــــــدا
بار و

خــــــــ
ا

بــــــــدا
بار و

خــــــــ
ا

بــــــــدا
بار و

خــــــــ
ا

بــــــــدا
بار و

خــــــــ
ا

بــــــــدا
بار و

خــــــــ
ا

بــــــــدا
بار و

خــــــــ
ا

بــــــــدا
بار و

خــــــــ
ا

95

دا
 وب

ــار
ـــــــ

خبـ
ا

دانشــجویی  علمــی  انجمن هــای  مرکــزی  شــورای  دبیرخانــه 
وزارت بهداشــت، افــق برنامــه 1 ســاله خــود را در ســال تحصیلــی 
انجمــن  یــک  دانشــکده،  "هــر  شــعار  تحقــق   1394-1395

علمــی دانشــجویی" قــرار داده اســت.
 سه شنبه 21 مهر 1394   

وزیر بهداشت در جمع خبرنگاران:
دیگــر شــاهد گســترش بــی رویــه دانشــگاه های 

علــوم پزشــكی نخواهیــم بــود
ــرزمینی  ــش س ح آمای ــر ــب ط ــه تصوی ــاره ب ــا اش ــت ب ــر بهداش وزی
گســترش بــی رویــه  گفــت: دیگــر شــاهد  در حــوزه علــوم پزشــکی 

دانشــگاه ها و دانشــکده های علــوم پزشــکی نخواهیــم بــود.
 سه شنبه 21 مهر 1394  

کل دفتر سالمت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت: مدیر 
ارائــه رایــگان مراقبــت هــای ادغــام یافتــه ســالمت 
بــه 406 هــزار زن در كشــور/كمبود ویتامیــن "دی" در 
بیــش از نیمــی از زنــان/ توزیــع رایــگان قــرص آهــن 

بــرای زنــان روســتاها و حاشــیه شــهرها
مـــدارس  و  خانـــواده  جمعیـــت،  ســـالمت  دفتـــر  کل  مدیـــر 
وزارت بهداشـــت بـــا تشـــریح اقدامـــات ایـــن مجموعـــه بـــرای 
ارتقـــای ســـالمت زنـــان میانســـال، از تدویـــن بســـته خدمـــات 
ــالمت  ــه سـ ــام یافتـ ــات ادغـ ــه خدمـ ــاالن، ارائـ ــالمت میانسـ سـ
بـــه صـــورت رایـــگان بـــه 406 هـــزار و 168 زن 30 تـــا 70 ســـال 
کمبـــود ویتامیـــن "دی" در زنـــان  بـــاالی  ع  کشـــور، شـــیو در 
و توزیـــع رایـــگان قـــرص آهـــن بـــرای زنـــان حاشـــیه شـــهرها 

خبـــر داد.
 دوشنبه 20 مهر 1394  

کرد: سخنگوی سازمان انتقال خون تشریح 
نحوه ادای نذر خون در ایام محرم

مدیــرکل دفترمدیــر عامــل و روابــط عمومــی ســازمان انتقــال 
گفت:محــرم مــاه ایثارگــری خانــواده هــا اســت و در ایــام  خــون 
ســوگواری ســرور شــهیدان بیــش از همیشــه شــاهد اهــدای خــون 

ــتیم. ــینی هس ــزاداران حس ــان ع ــی در می خانوادگ
 یکشنبه 25 مهر 1394   

نماینده فائو در ایران خبر داد:
انتخــاب ایــران بــه عنــوان كانــون ابتــكار منطقــه ای 
كمبــود آب در ســال 2016/برنامــه هــای فائــو بــرای 

ریشــه كــن كــردن گرســنگی تــا ســال ٢٠٣٠
کشــاورزی ملــل متحــد )فائــو( بــا  نماینــده ســازمان خواربــار و 
اشــاره بــه تاثیــرات خشکســالی بــر وضعیــت منابــع آب ایــران 
کمبــود آب  کانــون ابتــکار منطقــه ای  گفــت: ایــران بــه عنــوان 

در سال ۲016 انتخاب شد.               شنبه 25 مهر 1394   

مدیرکل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی،آشامیدنی،آرایشی و 
بهداشتی سازمان غذا و دارو :

دریافــت نشــان ســالمت بــرای ١٧١ محصــول/ ارائــه 
ایــن نشــان بــه خوراكــی هــای فاقــد افزودنــی

مدیرکل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی،آشامیدنی،آرایشی 
و بهداشــتی ســازمان غــذا و دارو از اعطــای 17 نشــان ســالمت بــه 
کنــون 171 محصــول » نشــان  گفــت: تــا  محصــوالت خبــر داد و 

کــرده انــد.   ایمنــی ســالمت« را دریافــت 
شنبه 25 مهر 1394  

معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خبر داد:
بــه كارگیــری 9 هــزار پرســتار از آغــاز اجــرای طــرح 
تحــول ســالمت تــا كنــون/ اجــرای آزمایشــی قانــون 

تعرفــه هــای پرســتاری
آمـــوزش  و  درمـــان  بهداشـــت،  وزارت  پرســـتاری  معـــاون 
ح تحـــول نظـــام  کـــه از آغـــاز اجـــرای طـــر ـــا بیـــان ایـــن  پزشـــکی ب
کنـــون عـــالوه بـــر دریافـــت مجـــوز اســـتخدام 7  ســـالمت تـــا 
ــده  ــری شـ گیـ کار  ــه  ــز بـ ــتار نیـ ــزار پرسـ ــت 9 هـ ــر از دولـ ــزار نفـ هـ
ــی  ــورای عالـ ــتاری در شـ ــای پرسـ ــه هـ ــون تعرفـ ــت: قانـ اند،گفـ
بیمـــه در حـــال بررســـی آن اســـت و در چنـــد بیمارســـتان اجـــرای 

ــود. ــی شـ ــام مـ ــی آن انجـ آزمایشـ
 شنبه 25 مهر 1394  

دکتر سیاری خبر داد:
در  الكترونیــک  ســالمت  هــای  پرونــده  اجــرای 
بهداشــتی  مركــز  ســاخت250   / كشــور  سراســر 

روســتایی درمانــی 
آمـــوزش  و  درمـــان  بهداشـــت،  وزارت  بهداشـــت  معـــاون 
ــای ســـالمت  ــده هـ ح پرونـ ــر ــی طـ ــرای آزمایشـ ــکی از اجـ پزشـ
بهداشـــتی  مرکـــز   ۲50 گفـــت:  و  داد  خبـــر  الکترونیـــک 
ســـاخته  جانمایـــی  مرحلـــه  اتمـــام  بـــا  روســـتایی  درمانـــی 

شـــد. خواهـــد 
 دوشنبه 27 مهر 1394

دکتر حریرچی:
ــالف  ــردم و برخ ــرر م ــه ض ــا ب ــه ه ــع بیم ــدم تجمی ع

ــت ــی اس ــع مل مناف
کیفیــت خدمــات  ــزوم افزایــش  ــر ل ــر بهداشــت ب ــم مقــام وزی قائ

کــرد. کیــد  گــر تا ســازمان هــای بیمــه 
 دوشنبه 27 مهر 1394  

رییس اداره سالمت میانساالن وزارت بهداشت درمان و آموزش 
پزشکی 

ــل  ــن دلی ــم تری ــرطان مه ــی و س ــای قلب ــاری ه بیم
ــت ــان اس ــر زن ــرگ و می م

درمــان  بهداشــت  وزارت  میانســاالن  ســالمت  اداره  رییــس 
کــه بــر اســاس آخریــن  و آمــوزش پزشــکی بــا اشــاره بــه ایــن 
هــای  بیمــاری  بــه  زنــان  درصــد   5.۲6 کشــوری  پیمایــش 
گفــت: 78 درصــد از مــرگ و  اعصــاب و روان دچــار هســتند، 
میــر زنــان طبــق آمارهــای ســال 1390 بــه دلیــل بیمــاری هــای 

اســت.  قلبــی، ســرطان و حــوادث غیــر عمــد 
 یکشنبه 26 مهر 1394 

گرفت؛ با حضور معاون بهداشت وزارت بهداشت صورت 
ــه رودی،  ــر پیل ــالمت دكت ــای س ــع ه ــاح مجتم افتت

ــز ــی در تبری ــک افضل ــر مل ــادپور و دكت ــر ش دكت
مجتمــع ســالمت پیلــه رودی باحضــور دکتــر ســیاری معــاون 

افتتــاح شــد.  بهداشــت وزارت بهداشــت 
 یکشنبه 26 مهر 1394 

کرد؛ ح  کارشناسان حقوقی مطر دکتر هاشمی در همایش 
حــوزه  در  دولتــی  گــری  تصــدی  كاهــش  لــزوم 
ــای  ــت ه ــردم از اولوی ــوق م ــری حق ــالمت/ پیگی س

بهداشــت وزارت 
گــری دولتــی در  وزیــر بهداشــت بــا بیــان اینکــه بایــد تصــدی 
کاهــش یابــد، بــر لــزوم همــکاری بخــش حقوقــی  حــوزه ســالمت 
دانشــگاهها و تســهیل شــدن شــرایط بــرای مشــارکت بخــش 

کــرد.                    یکشــنبه 26 مهــر 1394  کیــد  خصوصــی تا

کرد:  ح  معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده مطر
بــه  تاكیــد بــر نقــش زنــان شــاغل در دســتیابی 
اهــداف توســعه كشــور / لــزوم در نظــر گرفتــن ایــن 

موضــوع در » برنامــه ششــم توســعه « 
کیــد بــر  معــاون رئیــس جمهــور در امــور زنــان و خانــواده بــا تا
کار بــرای دســت یافتــن  نقــش زنــان و ســالمت آنهــا در محیــط 
کــرد : اتخــاذ تدابیــر الزم  کیــد  کشــور تا بــه اهــداف توســعه در 
بــرای ارتقــاء ســالمت زنــان شــاغل بایــد محــور برنامــه ششــم 

توســعه باشــد.                                             یکشــنبه 26 مهــر 

سرپرســت اداره كل منابع انســانی وزارت بهداشــت 
در زاهــدان عنــوان كرد

ترمیــم رونــد جــذب نیــرو و وبهبــود نظــام آموزشــی اولویتهایــی 
کارکنــان وزارت بهداشــت ــرای  ب



 استاد دکتر سید محمد حسین مبین افتخار پزشکی ایران  
نویســنده شــاعر و پزشــک توانــای معاصــر آذربایجــان، اســتاد دکتــر محمــد حســین مبیــن در ســال 
گذاشــت.  1306 شمســی در یکــی از محــالت قدیمــی تبریــز بــه نــام چرنــداب پــا بــه عرصــه هســتی 
کالس شــش و دوره دبیرســتان را در دبســتان  تحصیــالت ابتدایــی را در دبســتان معرفــت تبریــز و 
کرمــان  کرمــان بــه پایــان رســاند. آنــگاه بعــد از شــش ســال اقامــت در  و دبیرســتان پهلــوی آنــروز در 
بــه تبریــز مراجعــت و بــا اخــذ دیپلــم طبیعــی از دبســتان فردوســی در ســال 13۲8 وارد دانشــکده 
ــه دریافــت دکتــرای پزشــکی نایــل آمــد. وی پــس از طــی  پزشــکی تبریــز شــد و در ســال 1334 ب
ــه اســتخدام وزارت بهــداری درآمــد و خدمــات پزشــکی  خدمــت نظــام وظیفــه در ســال 1337 ب
کــرد. و پــس از یــک ســال  ، اجتماعــی خــود را بــا بیماریابــی جــذام در آذربایجــان شــرقی آغــاز 
کفیــل آسایشــگاه جذامیــان باباباغــی تبریــز  فعالیــت در امــر بیماریابــی در ســال 1338 بــه عنــوان 
ــا اســتفاده از بــورس تحصیلــی ســازمان بهداشــت  بــه ادامــه فعالیــت پرداخــت. در ســال 1341 ب
کشــورهای اروپایــی اســپانیا و  جهانــی بــرای طــی دوره آموزشــی علمــی و عملــی جــذام، رهســپار 
گردیــد. پــس از ایــن دوره آمــوزش عالــی بــه ایــران مراجعــت  پرتقــال و افریقایی،نیجریــه و مالــی 
و بعنــوان رئیــس آسایشــگاه باباباغــی مشــغول بــه خدمــت شــد. در ســال 1348 بــا ادغــام ســازمان 
ــا اخــذ تخصــص در رشــته  ــا اغتنــام فرصــت ب بهــداری و دانشــگاه تبریــز بــه دانشــگاه منتقــل و ب
بیماریهــای پوســت و آمیزشــی از دانشــگاه تبریــز توفیــق یافــت. در بخــش پوســت دانشــکده 
پزشــکی بیمارســتان بابک)هفتــم تیــر ( بــه عنــوان عضــو هیئــت علمــی بــه خدمــات علمــی – 
پزشــکی خــود ادامــه داد. اســتاد دکتــر مبیــن، خدمــت بــه جذامیــان را از وظایف انســانی و پزشــکی 
ــوده و از مســاعدت آنهــا  خــود شــمرده و در ســال هــای دراز خدمــت خــود همــواره در فکــر آنهــا ب
کمــک  فروگــذار نکــرده اســت بطوریکــه از بهمــن ســال 1353 بــه عنــوان عضــو افتخــاری انجمــن 
کمــک بــه جذامیــان آذربایجــان  بــه جذامیــان ایــران و چنــد ســالی نیــز بــه عنــوان رئیــس انجمــن 
کــرده اســت. چنانکــه هــر جــا بحثــی از جــذام و جذامــی بــه  بــه ایــن قشــر محــروم و مظلــوم خدمــت 

گــردد. میــان میایــد نــام ایــن انساندوســت قریــن صحبــت مــی 
دکتــر مبیــن نــه تنهــا در انجمــن حمایــت از جذامیــان بلکــه در بقیــه مجامــع خیریــه نیــز از آن 
ــا  ــز، هیئــت حمایــت از مســتمندان و هیئ ــر تبری ــه نوب کمیتــه امــداد امــام، انجمــن خیری ــه :  جمل
بــه   1355 ســال  در  وی  نمایــد.  مــی  همــکاری  و  داشــته  حضــور  فعاالنــه  بیمــاران  از  عیــادت 
کنــون  عضویــت هیئــت تحریریــه مجلــه پزشــکی، دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز انتخــاب و هــم ا
نیــز بــه ایــن همــکاری ادامــه مــی دهــد. اســتاد مبیــن در آبــان مــاه 1367 بــه افتخــار بازنشســتگی 
نائــل آمــد، معذالــک خدامــت خــود را بــه عنــوان رئیــس مرکــز بررســی و تحقیــق بیماریهــای 
کان ادامــه مــی دهــد. کمــا پوســت آذربایجــان شــرقی و بیمارســتان جذامیــان باباباغــی تبریــز 
ــل توجهــی در  ــر وی پیشــرفت قاب ــایه تــالش خســتگی ناپذی بیمارســتان جذامــی باباباغــی در س
کیفــی یافتــه و عزلتــگاه متــروک جذامیــان بــه مرکــز فعــال تحقیــق و بررســی جــذام و  کمــی و  بعــد 

درمــان نگهــداری جذامیــان تبدیــل شــده اســت .در زمینــه تعلیــم و آمــوزش بیماریهــای پوســت 
کارشناســان و  بــه مرکــز مجهــز علمــی و عملــی مبــدل شــده و دانشــجویان پزشــکی ، پرســتاری، 
کاردانــان علــوم آزمایشــگاهی و دانشــجویان علــوم انســانی و پیراپزشــکی از امکانــات آموزشــی 
کــرده و عــده زیــادی از دانشــجویان پزشــکی پایــان نامــه هــای تحصیلــی خــود  ایــن مرکــز اســتفاده 

کننــد .   را بــا راهنمایــی و همــکاری ایشــان تدویــن و تهیــه مــی 
فعالیت های ادبی

ــر خدمــات روزمــره در امــر جــذام و حمایــت از جذامیــان بــه خاطــر عشــق و  دکتــر مبیــن، عــالوه ب
کــه بــه شــعر و ادب ایــران و آذربایجــان دارد در وادی ادبیــات نیــز ســهم وتــالش  عالقــه خاصــی 

درخــور و قابــل تأمــل دارد.
کــرده و آثــار بســیاری در زمینــه هــای مختلــف ادبــی خصوصــا"  وی در شــعر "شمشــک" تخلــص 
ــار چــاپ و برخــی دیگــر نیــز در نشــریات  کــه برخــی از ایــن آث کــودکان دارد  ادبیــات آذربایجــان و 

کشــور منتشــر شــده اســت از قبیــل : مختلــف 
1 – به یاد شهریار )سوگواره و سوگ نامه ها (

گنجوی ۲ – سخنان عارفانه و نصایح حکیمانه نظامی 
3 – شیطان در شعر شهریار )گامی در راستای شهریار شناسی(

4 – غنچه های خونین )قانلی چیچکلر(
کتاب آذربایجان عاشیقالری( 5 – عاشیقالر )مقدمه ای بر 

کمالی( کتاب شعر ذوالفقار  6 – قاپیمیز آچیلیرگونشه ساری )مقدمه ای بر 
7 – آچیل چتریم آچیل )اوشاقالر ادبیاتی"1"(

گل )اوشاقالرادبیاتی "۲"( گل باهاریم   – 8
9 – قوش یوواسی )اوشاقالر ادبیاتی "3"(

گنجــه نهفتــه در بســته تاریــخ و اشــعار و قطعــات منظــوم دیگــر از قبیــل: حماســه  10 – تبریــز 
ــاوار؟ ، رســامین قلمینــده طبیعــت  ــاالم باغــدا ن خونیــن انقــالب اســالمی، ســارای جذامــی، آی ب

جانالنیــر و ...
اســتاد مبیــن بارهــا چــه در مقــام طــب و طبابــت و چــه در عرصــه علــم و نیــز ادبیــات مــورد تقدیــر 
گرفتــه اســت از آن جملــه بــه انتخــاب  و قدردانــی مســئوالت امــر و نیــز دوســتداران فرهنــگ قــرار 
کشــور در شــهریور مــاه 1378 اشــاره مــی شــود. کســوت  وی، بــه عنــوان یکــی از ده پزشــک پیــش 

ســخن آخــر اینکــه وی عــالوه بــر اینکــه پزشــکی حــاذق، عالمــی دانشــمند، شــاعری ژرف نگــر و 
کبــر  ــا هســتند، انســانی متواضــع و وارســته بــه شــمار مــی رونــد بــه قــول دکتــر ا نویســنده ای توان
ترابــی :"دکتــر مبیــن عــالوه بــر وقــف و صــرف عمــر و جوانــی خــود بــه معالجــه و سرپرســتی بیمــاران 
کامــال"  ک قــوی، از عواطــف لطیــف و ژرف انســانی نیــز  گذشــته از ســرمایه علمــی و ادرا باباباغــی و 
کــه پزشــکی حــاذق اســت،  ــا وی هــم چنــان  بهــره منــد اســت و همیــن دو ویژگــی ســبب شــده ت
شــاعری ژرف نگــر و دردآشــنا نیــز باشــد....برگرفته از:نشــریه شــمس تبریزشــماره10۲ ســال 1380 

دکتر سید محمد حسین مبین
 افتخار پزشکی ایران و پدر جذامیان ایران



پیام تســلیت دکتر محمد حســین صومی بمناســبت درگذشــت دکتر مبین   
 

کــه نامــش بــه نکویــی نبرنــد ســعدیا مــرد نکــو نــام نمیــرد هرگــز             مــرده آن اســت 

زنــده یــاد دکترمحمدحســین مبیــن اســتاد محتــرم دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز، 
کســوت پزشــکی و اســتادی دانشــگاه ضمن تالش در  که 60 ســال در  بزرگ انســانی 
جهــت تربیــت دانشــجویان، مــداوای بیماریهــای پوســت، افتخار عظیــم کمک به 
کارنامــه  کنــی جــذام و مــداوای مجذومیــن را در ســال هــای بســیار ســخت در  ریشــه 
خــود ثبــت نمــوده اســت همزمــان بــا آغازیــن روزهــای ســالتحصیلی جدیــد بــه دیــار 

باقــی شــتافت. دکتــر مبیــن ادیبــی توانــا، شــاعری دلســوخته، حکیمــی خــوش خلــق 
کــه تــوان ایســتادن داشــت از خدمــت  ــا آخریــن لحظــه ای  و مدیــری دلســوز بــود و ت

کنــد و در بهشــت بریــن بــا صالحــان ســکنی دهــد.  بــه خلــق نیاســود. خدایــش رحمــت 
گرامــی  ایــن ضایعــه بــزرگ را بــر خـــانواده محتــرم مبیـــن، جامعــه دانشــگاهی، همــکاران 

گویم. نامش جاوید و راهش پررهرو باد. مجذومین عزیز و شــهروندان محترم تســلیت می 
 دکترمحمدحسین صومی/رئیس دانشگاه

1306 ش 
تولد سیزدهم  آذرماه  / محله  چرانداب  تبریز

1320 ش 
کرمــان  بــه  همــراه  خانــواده  و ادامــه  تحصیــل  در  عزیمــت  بــه  

دبیرســتان  مقطــع  

1326 ش 
بازگشت  به  تبریز زادگاه  خود بعد از شش  سال 

1328 ش 
قبولــی  در آزمــون  ورودی  دانشــگاهها، شــروع  بــه  تحصیــل  در 

دانشــکده  علــوم  پزشــکی  تبریــز

1334 ش 
دریافت  دیپلم  دکترای  پزشکی  از دانشگاه  تبریز

1337 ش 
اعزام  به  خدمت  سربازی 

1339 ش 
اســتخدام  در وزارت  بهــداری ، ازدواج  بــا خانــم  »نشــاط  وثوقی « و 

کــه  حاصــل  آن  دو پســر و یــک  دختــر اســت . آغــاز زندگــی  مشــترک  

1341 ش 
کشــورهای  اروپایــی  و  بــا اســتفاده  از بــورس  تحصیلــی ، اعــزام  بــه  

آفریقایــی  بــرای  طــی  دوره هــای  آموزشــی  علمــی  و عملــی  جــذام 

1342 ش 
پذیرش  مسئولیت  ریاست  آسایشگاه  جذامیان  باباباغی 

1353 ش 
از  آمیزشــی   و  پوســت   بیماریهــای   رشــته   در  تخصــص   اخــذ 
دانشــگاه  تبریــز و عضویــت  در هیئــت  علمــی  دانشــگاه  تبریــز، 
ایــران  به جذامیــان   کمــک   انجمــن   در  افتخــاری   عضویــت  

1355 ش 
عضویــت  در هیئــت  تحریریــه  مجلــه  پزشــکی  دانشــکده  علــوم  

ــز ــکی  تبری پزش

1363 ش 
آذربایجــان   کتــاب   بــر  )مقدمــه ای   »عاشــیقالر«  کتــاب   انتشــار 

عاشــیقالری (

1367 ش 
آسایشــگاه   در  خدمــت   ســالها  از  بعــد  بازنشســتگی   آبانمــاه ، 

باباباغــی 

1368 ش 
کتاب  »به  یاد شهریار« )سوگواره ها و سوگنامه ها( انتشار 

1369 ش 
گونشــه  ســاری « )مقدمه ای  برکتاب   کتاب  »قاپیمیز آچیلیر  انتشــار 

شــعر ذوالفقــار کمالــی ( و »غنچه هــای  خونیــن « )قانلی  چیچکلر(

1370 ش 
ــی   ــه « نظام ــح  حکیمان ــه  و نصای ــخنان  عارفان ــاب  »س کت ــار  انتش

ــهریار« ــعر ش ــیطان  در ش ــوی  و »ش گنج

1374 ش 
کتاب  »آچیل  چتریم ، آچیل « )اوشاقالر ادبیاتی 1( انتشار 

1378 ش 
گل « و »قــوش  یوواســی « )اوشــاقالر  کتــاب  »گل  باهاریــم   انتشــار 

گنجینــه  نهفتــه  در بســتر تاریــخ « ادبیاتــی  ۲ و 3( و »تبریــز 

1378 ش 
پزشــک   ده   از  یکــی   عنــوان   بــه   وی   انتخــاب   و  تجلیــل  

پزشــک  روز  مناســبت   بــه   کشــور  پیشکســوت  

1380 ش 
کانــون   ســوی   از  نکوداشــت   مراســم   برگــزاری   مــاه ،  شــهریور 
انتشــار  آن   بــا  همزمــان   و  ســردرود  هنرمنــدان   و  نویســندگان  

ســارا« »جذاملــی   شــعر  مجموعــه   کتــاب  

1382 ش 
تیرمــاه ، برگــزاری  مراســم  تجلیــل  و نامگــذاری  و افتتــاح  مجتمــع  
فرهنگــی ، هنــری  دکتــر مبین ، از ســوی  شــهرداری  منطقــه  3 تبریز.

1394ش 
استاد در ششم مهرماه 1394 به دیار باقی شتافت

سال شمار زندگی زنده یاد  دکتر سیدمحمدحسین  مبین 
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بهترین و سالم ترین شهر ایران برای زندگی 

از نگاه سازمان ملل و سازمان جهانی بهداشت


