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ادامه صفحه ادامه صفحه 22

هشتمين المپياد علمى دانشجويان دانشگاه هاى 
چهارشنبه  شامگاه  كشور  سراسر  پزشكى  علوم 
17 شهريورماه در دانشكده پزشكى دانشگاه شهيد 

بهشتى به كار خود پايان داد.
علمى  المپياد  هشتمين  مفدا،  گزارش  به 
دانشجويان دانشگاه هاى علوم پزشكى سراسر كشور 

كه از 13 شهريورماه به مدت پنج روز به ميزبانى 
دانشگاه شهيد بهشتى آغاز شده بود، شامگاه روز 
چهارشنبه با حضور وزير بهداشت، معاون آموزشى 
وزارت بهداشت، رياست دانشگاه علوم پزشكى شهيد 

بهشتى به كار خود پايان داد.

ادامه صفحه 2

هشتمين المپياد علمى دانشجويان 
دانشگاه هاى علوم پزشكى پايان يافت

با حضور وزير بهداشت؛

رئيس مركز سنجش آموزش پزشكى جزئيات 
زمان ثبت نام و برگزارى كنكورهاى كارشناسى 
ارشد و دكترى تخصصى گروه علوم پزشكى در 

سال 96 را اعالم كرد.
به گزارش مفدا، دكتر محمدحسين پوركاظمى 
در گفتگو با مهر افزود: بر اساس تصميم شوراى 
سنجش و پذيرش تحصيالت تكميلى، زمان ثبت 
نام و برگزارى كنكورهاى مرتبط با ارشد و دكترى 

در وزارت علوم و وزارت بهداشت تعيين شد.
وى افزود: بر اين اساس ثبت نام آزمون دكترى 
تخصصى گروه پزشكى در دانشگاه ها و موسسات 
وابسته به وزارت بهداشت در بهمن ماه 95 انجام 

مى گيرد. آزمون اين گروه ارديبهشت ماه 96 برگزار 
مى شود.

پوركاظمى خاطرنشان كرد: همچنين ثبت 
نام آزمون كارشناسى ارشد گروه علوم پزشكى در 
اسفند ماه 95 و آزمون آن در تيرماه 96 برگزار مى 

شود.
رئيس مركز سنجش آموزش پزشكى يادآور 
شد: از اين پس فارغ التحصيالن همه دانشگاه ها 
اعم از دانشگاه آزاد نيز بايد براى شركت در رشته 
هاى علوم پزشكى مقطع كارشناسى ارشد و دكترى 
تخصصى در آزمون هاى وزارت بهداشت شركت 

كنند.

اعالم جزئيات كنكورهاى ارشد و دكترى گروه پزشكى سال 96 

فرهنگ اردوهاى جهادى بايد در جامعه نهادينه شود 
دبير كميته مركزى اردوهاى جهادى وزارت بهداشت

همكارى وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد
با امضاى تفاهم نامه محقق شد؛ 

اسامى برگزيدگان نهايى رشته آشنايى
 با احاديث معصومين(ع) اعالم شد

براى ترويج فرهنگ استفاده صحيح
 از دارو به كمك رسانه ها تالش كنيد 

معاون مديركل فرهنگى وزارت بهداشت:

ثبت نام بيستمين مراسم ازدواج دانشجويى آغاز شد 

كارگاه آموزشى آسيب شناسى فرهنگى با حضور
 كارشناسان فرهنگى دانشگاه ها در تبريز برگزار شد

كارگاه «بهبود روابط همسران در كانون خانواده» 
در دانشگاه علوم پزشكى اروميه برگزار شد

دستورالعمل مسابقات قرآن به
  بيمارستان هاى استان تهران ابالغ شد

دانشجويان فعال قرآنى دانشگاه  ها  با صدور بيانيه 
خواستار  ديدار با مقام معظم رهبرى شدند

سومين جشنواره دانشجويى ابن سينا 
دانشگاه تهران آذر 95 برگزار مى شود
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رئيس سازمان سنجش آموزش كشور از برگزارى آزمون 
كارشناسى ارشد دانشگاه آزاد اسالمى توسط وزارت علوم يا 

وزارت بهداشت خبر داد.
به گزارش مفدا، دكتر ابراهيم خدايى در گفت وگو با 
ايسنا، با بيان اينكه تجميع  آزمون هاى دانشگاه  آزاد، وزارت 
علوم و وزارت بهداشت بر اساس قانون مصوب اسفند سال 
1394 مجلس شوراى اسالمى انجام مى شود، افزود: بعد از 
ابالغ قانون مذكور شوراى سنجش و پذيرش دانشجو در 
مردادماه 1395 مصوبه اى داشت كه طبق آن  برگزارى يا 
سنجش آزمون هاى دانشگاه آزاد حسب مورد يا توسط وزارت 

بهداشت يا وزارت علوم برگزار شود.
وى با تاكيد بر اينكه اين موضوع در مورد برگزارى آزمون 
دكترى قبال اعالم شده بود، افزود: نحوه پذيرش دانشجو و 
انتخاب دانشجو توسط دانشگاه آزاد منوط به شيوه نامه اى 
است كه بايد در شوراى سنجش و پذيرش دانشجو مصوب 
شود. همچنين دانشگاه آزاد در اين مورد پيشنهاداتى را ارائه 
كرده است كه در جلسات آتى شوراى سنجش و پذيرش 
دانشجو مورد بررسى قرار مى گيرد و آنچه كه بايد اجرا شود 

مصوب و ابلغ خواهد شد.

رييس ستاد عمره و عتبات دانشگاهيان گفت: 17 هزار 
و 500 دانشجو و استاد دانشگاه به عتبات عاليات اعزام مى 
شوند كه از مجموع 440 كاروان اعزامى، 360 كاروان را 

متاهل تشكيل مى دهند.
سيد  المسلمين  و  االسالم  حجت  مفدا،  گزارش  به 
محمدرضا فقيهى در همايش مديران و روحانيون كاروان 
هاى عتبات عاليات دانشگاهيان اظهار داشت: در اين دوره از 
اعزام ها بيش از 17 هزار نفر دانشگاهى به سفر زيارتى عتبات 

عاليات اعزام مى شوند كه در قالب 440 كاروان هستند.
وى يادآور شد: با همكارى بعثه مقام معظم رهبرى، 
سازمان حج و زيارت و شركت زيارتى شمسا، برنامه هاى 
فرهنگى و اجرايى خوبى براى اساتيد و دانشجويان اعزامى 

برگزار مى شود. 
وى در ادامه با تشريح برنامه هاى ستاد عمره و عتبات 
عاليات گفت: بازديد از اماكن شهر زيارتى نجف اشرف ، بازديد 
از بيت حضرت امام خمينى(ره) ، زيارت از مرقد صافى صفا 
و نجف شناسى ، بازديد از كتابخانه و مرقد عالمه امينى از 

برنامه هاى سفر عتبات دانشگاهيان به نجف است. 
وى افزود: در كربالى معلى نيز زيارت همراه روايتگرى 

واقعه عاشورا با محوريت حر و توبه اجرا مى شود. 
وى خاطرنشان كرد: پانزدهمين دوره اعزام دانشگاهيان 
به عتبات عاليات از 31 تيرماه آغاز شده است و تاكنون 104 
كاروان از دانشگاهيان اعزام شده اند كه اكثريت كاروان ها 

تاكنون از متاهلين بودند. 

برگزارى آزمون ارشد دانشگاه آزاد به 
وزارتخانه هاى علوم و بهداشت واگذار شد

17 هزار و 500 دانشجو و استاد به عتبات 
عاليات اعزام مى شوند

وزير بهداشت با امضاى تفاهم نامه همكارى ميان 
وزارت بهداشت با دانشگاه آزاد اسالمى گفت: دانشگاه 
آزاد و مراكز خصوصى با رعايت استانداردهاى بين المللى 

آموزشى، مى توانند در حوزه آموزش كمك كنند.
در  هاشمى  حسن  سيد  دكتر  مفدا،  گزارش  به 
مراسم امضاى اين تفاهم نامه افزود: دانشگاه آزاد اسالمى 
و مراكز خصوصى با رعايت استانداردهاى بين المللى 
آموزشى، مى توانند به دولت در حوزه آموزش كمك 

كنند و بارى از دوش دولت بردارند.
آزاد  دانشگاه  التحصيالن  فارغ  اگر  گفت:  وى 
صالحيت كار حرفه اى در حوزه درمان، تشخيص و 
جراحى نداشته باشند نبايد اجازه آموزش به اين دانشگاه 
داد و فشارهاى زيادى بر ما وارد مى شود كه اجازه 
آموزش در برخى واحدهاى دانشگاه آزاد را ندهيم ولى 
ما معتقديم كه بايد سطح آموزش در اين موسسه را به 

كيفيتى قابل قبول ارتقا داد.
وزير بهداشت تاكيد كرد: با توجه به اين تفاهم نامه، 
در خصوص ظرفيت هاى پرستارى هم، واحدهاى مجاز 
مى توانند حداقل تا 10 درصد افزايش ظرفيت داشته 

باشند. 
تربيت  مورد  در  كرد:  اضافه  وى  وبدا،  از  به نقل 
متخصص، فوق تخصص و فلوشيپ به رغم مخالفت 
هاى ناصحيحى كه وجود دارد، مى توانيم از ظرفيت 
بخش خصوصى براى آموزش به خصوص در رشته 
هايى مانند راديولوژى، چشم، گوش ، ارتوپدى و جراحى 

عمومى كه به آنها نياز داريم، استفاده كنيم.

هاشمى خاطرنشان كرد: همانطور كه از ظرفيت 
هاى بهداشتى و درمانى ارتش، بيمارستان هاى نيروهاى 
مسلح و تامين اجتماعى استفاده كرده ايم مى توانيم در 
آموزش دوره هاى تخصص، فوق تخصص و فلوشيپ از 
فيلدهاى دانشگاه آزاد اسالمى هم استفاده كنيم كه البته 
منوط به رعايت استانداردهاى آموزشى بين المللى است.

وى نقش دانشگاه آزاد اسالمى را در پيشگيرى از 
مهاجرت مقطعى يا دائمى جوانان ايرانى براى تحصيل 
بسيار موثر دانست و گفت: دانشگاه آزاد اسالمى با توجه 
به سابقه علمى، دانشگاهى و پژوهشى مى تواند در 
ارتقاى علمى، اخالقى و رفتارى دانشجويان خود مفيد 

باشد.
در تفاهم نامه همكارى ميان وزارت بهداشت و 
دانشگاه آزاد اسالمى مقرر شد از اين پس دانشگاه آزاد 
اسالمى تحت نظارت و همكارى مناطق آمايشى با 
دانشگاه هاى علوم پزشكى كشور در حوزه علوم پزشكى 

همكارى و فعاليت كند.

آزمون نهايى بخش كتبى بيست و يكمين جشنواره 
قرآن و عترت دانشگاهيان وزارت بهداشت در رشته 
آشنايى با احاديث معصومين(ع) در گروه دانشجويان 

برگزار شد و برگزيدگان اين رشته مشخص شدند.
مهدى صالحى، دبير بخش پژوهشى و كتابخوانى 
بيست و يكمين جشنواره قرآن و عترت دانشگاهيان 
وزارت بهداشت، در گفت وگو با خبرنگار مفدا از برگزارى 
آزمون نهايى رشته آشنايى با احاديث معصومين(ع) 
جشنواره  قرآن در بخش گروه دانشجويى با حضور 19 

نفر از راه يافتگان اين مرحله خبر داد.
وى با اعالم اين خبر، افزود: از آنجا كه نوزده نفر از 
دانشجويان راه يافته به مرحله كشورى رشته احاديث 
معصومين(ع) كه در مردادماه برگزار شد، نمره كامل را 
كسب كردند و تعيين نفرات برتر در آن مرحله براى 
دبيرخانه جشنواره مقدور نشد، طى اعالم قبلى، آزمون 
نهايى در روز چهارشنبه 17 شهريورماه در تهران برگزار 
شد و پس از بررسى نمرات آزمون نهايى، نفرات برتر به 

شرح زير انتخاب شدند:

علوم  دانشگاه  از  چنارى  زاده  حاجى  معصومه 
پزشكى بابل

مريم سامى از دانشگاه علوم پزشكى اراك
عاطفه شريفى از دانشگاه علوم پزشكى سبزوار
صبا صادقى از دانشگاه علوم پزشكى كرمانشاه

گفتنى است اسامى برگزيدگان به ترتيب حروف 
الفبا بوده و رتبه هاى هر يك از برگزيدگان در اختتاميه 
جشنواره كه در مهرماه سال جارى در مشهد مقدس 

برگزار مى شود، اعالم خواهند شد.

همكارى وزارت بهداشت با دانشگاه آزاد

اسامى برگزيدگان نهايى رشته آشنايى با احاديث معصومين(ع) اعالم شد

با امضاى تفاهم نامه محقق شد؛ 

رييس ستاد عمره وعتبات دانشگاهيان:
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مدير شبكه آزمايشگاهى فناورى هاى راهبردى معاونت 
علمى گفت: تاكنون بيش از يك ميليون خدمت آزمايشگاهى 
توسط آزمايشگاه هاى عضو شبكه به دانشگاهيان، پژوهشگران 

و فعاالن فناور ارائه شده است.
به گزارش مفدا، به نقل از معاونت علمى و فناورى 
توانمندى  به  اشاره  با  اسدى فرد  رضا  جمهورى،  رياست 
رابطين شبكه آزمايشگاهى در توسعه توانمندى علمى كشور 
بر مبناى انتقال تجربيات و داشته هاى علمى اين حوزه گفت: 
الزمه بيشتر شدن اين ظرفيت و افزايش همكارى ها انتقال 
تجارب و تبادل دانش بوده تا جريان اطالعات ميان رابطين، 

كارگروه ها و فعاالن آزمايشگاهى كشور ايجاد شود.
آزمايشگاهى  شبكه  برنامه ريزى  به  اشاره  با  وى 
بالفعل  و  توانمندى ها  توسعه  براى  راهبردى  فناورى هاى 
شدن توانمندى هاى بالقوه كشور گفت: محقق شدن اهداف 
و برنامه هاى شبكه آزمايشگاهى و موفقيت در شكوفايى 
توانمندى هاى بالقوه كشور  در گرو ارتباطاتى است كه رابطين 

آزمايشگاه ها با يكديگر و شبكه ايجاد مى كنند. 
مدير شبكه آزمايشگاهى فناورى هاى راهبردى معاونت 
علمى و فناورى، فعاليت اين شبكه را خدمت محور دانست و 
بيان كرد: تاكنون بيش از يك ميليون خدمت آزمايشگاهى 
دانشگاهيان،  به  شبكه  اين  عضو  آزمايشگاه هاى  توسط 
اين  ارائه  كه  است  شده  ارائه  فناور  فعاالن  و  پژوهشگران 

خدمات به روند روبه رشد خود ادامه مى دهد. 

دكتر محمد تاج فرد، دبير كميته مركزى اردوهاى 
جهادى وزارت بهداشت، صبح روز پنجشنبه با حضور در 
مركز بهداشتى درمانى حضرت وليعصر(عج) نسيم شهر واقع 
در شهرستان بهارستان استان تهران، از روند فعاليت هاى 
اردوى يك روزه جهادگران و پزشكان بازديد و از زحمات آنان 
تقدير كرد. در حاشيه اين مراسم لوح هاى تقديرى از سوى 
معاونت فرهنگى، دانشجويى وزارت بهداشت به پزشكان، 

جهادگران و دست اندركاران اين اردو اعطاء شد.

ارائه يك ميليون خدمت آزمايشگاهى به 
دانشگاهيان و پژوهشگران 

اردوى جهادى يكروزه پزشكان عمومى و 
متخصص در شهرستان بهارستان

ضمن  هاشمى  سيدحسن  دكتر  مراسم  اين  در 
تبريك به برگزيدگان هشتمين المپياد علمى دانشجويان 
دانشگاه هاى علوم پزشكى و يادى از شهداى 17 شهريور 
ميدان ژاله سابق (شهداى امروزى) گفت: چه خوب است 
يادى كنيم از كسانى كه جان خود را در راه ميهن و 
باورهاى دينى خود نثار كرده اند و حدود 38 سال پيش در 

17 شهريورماه در اين ميدان به شهادت رسيدند.
وى ادامه داد: درست است كه در اين مقطع حائز 
رتبه مى شويد، اما هنوز راهى طوالنى در پيش داريد. به 
خصوص اگر نيتتان خدمت به مردم و كشور باشد. آنچه كه 
بايد در خود تقويت كنيد، توجه و خدمت به مردم است. 
هرچه قدر تعصب دفاع از وطن و ميهن، باور به آنچه كه 
دستاورد نياكان ما است و ضرورت مراقبت از آن را در خود 

تقويت كنيد، حتماً در آينده انسان موثرى خواهيد بود.
وزير بهداشت افزود: اگر بخواهيم مردم را دوست 
داشته باشيم و آب و خاك خود را حفظ كنيم، حتماً 
بايد باورهاى مردم را قبول داشته باشيم و به آن ها احترام 
بگذاريم. بنابراين آنچه كه مى تواند مسير زندگى همه ما را 
بسازد و همه ما معتقديم كه دليل خلقت ما چيزى جز 
اين نمى تواند باشد، خدمت به ديگران و سرآمد بودن در 

آزمون الهى است.
هاشمى اظهار كرد: براى اين كه انسان بخواهد موثر 
باشد، حتماً بايد دانش، توانمندى، عشق و عالقه به كار و 
به مردمى كه مى خواهند به آن ها خدمت كند داشته باشد 

كه اين امر در رشته هايى مثل علوم پزشكى بيشتر از ساير 
رشته هاى ديگر ضرورى است، زيرا با انسان و جان انسان 

سر و كار دارد.
در ادامه اين مراسم دكتر على اصغر پيوندى، رياست 
دانشگاه علوم پزشكى شهيد بهشتى ضمن گراميداشت ياد 
شهداى حادثه منا اظهار كرد: يكى از رسالت هاى دانشگاه، 
رشد علمى كشور است و توجه به نخبگان، استعدادهاى 
برتر، يافتن، پرورش و صيانت از آن ها از وظايفى است كه 

بايد در راه جهش علمى كشور انجام دهيم.
وى ادامه داد: برگزارى چنين رقابت هاى علمى در 
بين دانشجويان دانشگاه هاى علوم پزشكى و دانشجويان 
رشته هاى مختلف يكى از نشاط آورترين و جذاب ترين 
برنامه ها در وزارت خانه است كه روز به روز عالقه مندان به 

حضور و شركت در اين برنامه ها بيشتر مى شود.
رئيس دانشگاه علوم پزشكى شهيد بهشتى خاطرنشان 
كرد: دانشجويان نبايد از برنامه هاى اصلى خود كه كار 
علمى و پژوهشى است غافل شوند و اين امر باعث شود 
كه كار، بزرگى خود را حفظ كند. ما نيز بايد در دانشگاه ها 
و وزارتخانه شرايطى را فراهم كنيم تا بتوانيم از دانشجويان 

به درستى استفاده كنيم.
در ادامه دكتر محمدباقر الريجانى، معاون آموزشى 
وزارت بهداشت اظهار كرد: 700 دانشجو از سراسر كشور 
در اين المپياد شركت كردند كه اين نشان از جنبش و 

جوشش همكاران ما در دانشگاه علوم پزشكى است.

معاون اداره كل فرهنگى وزارت بهداشت گفت: آينده 
كشور در حوزه دارو، در دستان دانشجويان داروسازى 
است، زيرا بصورت مستقيم با جان و زندگى مردم، سر و 
كار دارند و با ايجاد فضاى مردمى در اين نشريه و كمك 
از رسانه ها و صدا و سيما، مى توان فرهنگ مصرف دارو 
را ترويج داد و با تمام توان خود، براى ملى شدن اين 
نشريه تالش كرد تا در كشور به عنوان يك الگو مطرح 

شده و حوزه هاى ديگر هم از آن استفاده كنند.
به گزارش مفداى شيراز، معاون اداره كل فرهنگى 
در  بهداشت  وزارت  دانشجويى  و  فرهنگى  معاونت 
گردهمايى اعضاى شوراى تحريريه فصلنامه «نيش دارو» 
و فعاالن نشريات علمى و صنفى داروسازى، گفت: شما از 
سراسر كشور براى پيشرفت، گرد هم جمع شديد، بايد به 
توان خود، اعتماد كنيد و به عنوان يك لشگر در خدمت 

مردم و كشور باشيد.
سيد ابراهيم هاشم ورزى، با بيان اينكه اين كار يك 
هدف پاك و مقدس دارد، خطاب به دانشجويان حاضر 
در اين نشست، افزود: گامى كه در اين حوزه برداشتيد، 
يك كار جهادى است و بايد از آن براى ملى شدن، 
حمايت كرد؛ دانشجويان مى توانند، به اداره كل فرهنگى 

وزارت بهداشت و درمان، ايده و راهكار بدهند.

وى ادامه داد: با بزرگ فكر كردن و تقويت بنيه 
علمى، دينى و مذهبى خود، به دنبال ملى شدن طرح و 
در فكر تربيت جانشين باشيد تا پس از شما، اين طرح 

ادامه داشته باشد.
هاشم ورزى، اضافه كرد: شما دانشجويان داروسازى 
قابليت انجام كار بزرگ را داريد و مى توانيد با ملى شدن 
نشريه نيش دارو و جهاد دارويى، فرهنگ استفاده از دارو 

را ترويج دهيد.
وى گفت: آينده كشور در حوزه دارو، در دستان 
دانشجويان داروسازى است، زيرا بصورت مستقيم با جان 
و زندگى مردم، سر و كار دارند و با ايجاد فضاى مردمى 
در اين نشريه و كمك از رسانه ها و صدا و سيما، مى 
توان فرهنگ مصرف دارو را ترويج داد و با تمام توان 
خود، براى ملى شدن اين نشريه تالش كرد تا در كشور 
به عنوان يك الگو مطرح شده و حوزه هاى ديگر هم از 

آن استفاده كنند.
معاون اداره كل فرهنگى وزارت بهداشت، افزود: اگر 
دانشجويان مى خواهند در يك صنف خاصى، مانند دارو، 
پزشكى، هنرى و قرآنى، كار كنند، بايد با تمام توان تالش 
كنند و با يك كار ملى در كنار  وحدت و انسجام، يك 

حركت را انجام دهند.

هشتمين المپياد علمى دانشجويان دانشگاه هاى علوم پزشكى پايان يافت

براى ترويج فرهنگ استفاده صحيح از دارو به كمك رسانه ها تالش كنيد 
مهندس هاشم ورزى در جمع دست اندركاران نشريه دانشجويى نيش دارو:

مدير شبكه آزمايشگاهى فناورى هاى راهبردى 
با حضور وزير بهداشت؛
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دبير شوراى آموزش دندانپزشكى و تخصصى از 
تسهيالت ويژه براى متعهدين عام حائز رتبه هاى اول 
تا سوم آزمون دانشنامه تخصصى دندانپزشكى خبر داد.

به گزارش مفدا، دكتر سعيد عسگرى پس از برگزارى 
سى دومين آزمون دانشنامه-گواهينامه تخصصى در 
دانشكده دندانپزشكى تهران گفت: بررسى نتايج آزمون 
نشان مى دهد كه استانداردهاى آموزش دندانپزشكى در 
كشور ما در قياس با بسيارى از كشورهاى ديگر وضعيت 

بهترى دارد.
دبير شوراى آموزش دندانپزشكى و تخصصى گفت: 
خوشبختانه بيش از 90 درصد از داوطلبينى كه در 
آزمون شفاهى شركت كرده اند موفق به كسب دانشنامه 
تخصصى در رشته خود شده اند و اكثر اين متخصصين 
جوان در آينده نزديك مسئوليت هاى مهمى را در حوزه 

آموزش دندانپزشكى بر عهده خواهند گرفت.
وى با اشاره به اينكه امسال مدل جديدى كه از 
سال گذشته در طراحى سواالت كتبى بكار گرفته شده 
بود تكامل يافته و اثربخشى باالترى را نشان داد، افزود: 
اشكاالت محتمل و متصور در سواالت كتبى به دليل 
خطاهاى انسانى در آزمون سال جارى به ميزان قابل 
توجهى كاهش يافته و خوشبختانه در برخى از رشته ها 

به صفر رسيده است.
عسگرى با اشاره به برگزارى ايمن آزمون دانشنامه-

گواهينامه تخصصى دندانپزشكى، اظهار داشت: برگزارى 

با كيفيت آزمون دانشنامه كه در سطح ملى برگزار مى 
شود از مهمترين تكاليف اين دبيرخانه قلمداد مى شود و 
اعضاى هيئت 7 نفره منتخب وزير و اساتيد عضو هيات 
هاى ممتحنه از دانشكده هاى دندانپزشكى در اجراى 

اين فرآيند مشاركت فعال داشتند.
وى افزود: با توجه به مقررات جديد، براى متعهدين 
عام حائز رتبه هاى اول تا سوم آزمون دانشنامه تخصصى، 
تسهيالتى براى تعيين محل خدماتشان در نظر گرفته 
شده است و افرادى كه در اين گروه قرار گيرند، مى توانند 
در صورت ارايه اعالم نياز آموزشى از دانشگاه هاى علوم 

پزشكى كشور، از اين امكان بهره مند شوند.
به گزارش مهر دبير شوراى آموزش دندانپزشكى و 
تخصصى اظهار داشت: در صورتى كه دانشگاه مورد نظر 
اين افراد در جدول اعالم نياز دانشگاهها وجود داشته 
باشد، نفرات اول بدون محدوديت به آن دانشگاه معرفى 
شده و سپس اين ظرفيت از جدول مذكور حذف مى 

و  مديران  توانمندسازى  دوره  دومين  ادامه  در 
كارشناسان فرهنگى دانشگاه هاى علوم پزشكى كشور، 
دكتر  و  عامرى  محسن  استاد  توسط  آموزشى  پنل 

اسماعيل كاووسى در محل تاالر شايانمهر برگزار شد.
دوره  دومين  ادامه  در  تبريز،  مفدا  گزارش  به 
توانمندسازى مديران و كارشناسان فرهنگى دانشگاه هاى 
علوم پزشكى كشور، پنل آموزشى توسط استاد محسن 
عامرى و دكتر اسماعيل كاووسى در محل تاالر شايانمهر 
برگزار شد. در اين برنامه دكتر كاووسى با معرفى كتاب 
مديريت نظرى سازمان، اصول بنيادين هرمكتب فكرى 
را به صورت هستى شناسى، شناخت شناسى، روش 
شناسى و ابزار و تفكيك مكاتب به اجزاء مدرنيسم (عينى 
گرا، اثبات، قياسى)، نمادين- تفسيرى( ذهنى گرا، تفسير 
گرا،استقرايى) و پست مدرن (تمام ساختارها را مورد نقد 

قرار مى دهند) توضيح دادند.
همچنين دكتر عامرى ضمن ارائه آموزش هاى الزم 
به مديران و كارشناسان فرهنگى اظهار داشت: مديران 

فرهنگى بايد آموزش هاى فرهنگى الزم را ياد بگيرند.
عامرى گفت: با توجه به بستر جامعه ما، بايد تمام 
برنامه ريزى ها بر محور اخالق و دين باشد. وى با اشاره 
به صفات مهم فرهنگ از جمله آموختن، تحول پذيرى، 

گفت:برخورد  بودن  انتقال  قابل  و  تدريجى  فرايندى 
مستقيم با مشكالت فرهنگى تاثير معكوس دارد. وى 
همچنين با شمردن صفات مدير فرهنگى از جمله 
نبودن  مطيع   ، نداشتن  ترس  افراطى گرى،  نداشتن 
و موتور محرك افراد، همه افراد دانشگاه بويژه رئيس 
دانشگاه، معاونين و حتى دانشجويان را به نوعى مدير 

فرهنگى دانست.
وى همچنين با توضيح خط مشى عمومى آن را 
تصميمى در قبال يك مشكل عمومى عنوان كرد كه 
از زمان احساس مشكل شروع به ارزيابى نتايج اجراى 
خط مشى ختم مى شود. وى همچنين تصميمات را به 
صورت برنامه اى و غير برنامه اى، خرد و كالن، عددى و 
راهبردى، سياستگذارى و عملياتى، شخصى و سازمانى 
و فردى و گروهى طبقه بندى و همچنين تصميمات از 
نظر محيط و شرايط اخذ به سه حالت مطمئن، مخاطره 

و غيرمطمئن تقسيم بندى كرد. 
پس از پنل آموزشى مدعوين جهت اداى فريضه 
نماز و صرف ناهار جلسه را ترك كردند. الزم به ذكر است 
مسؤوالن تغذيه دانشگاه علوم پزشكى تبريز به منظور 
آشنايى مهمانان با غذاى سنتى اصلى آذربايجان، كوفته 

تبريزى را به صورت پيش غذا سرو كردند. 

تسهيالت ويژه براى رتبه هاى برتر آزمون دانشنامه تخصصى دندانپزشكى

كارگاه آموزشى آسيب شناسى فرهنگى و خالقيت فرهنگى در تبريز برگزار شد

دبير شوراى آموزش دندانپزشكى خبر داد؛

با حضور مديران و كارشناسان فرهنگى؛

مدير شبكه آزمايشگاهى فناورى هاى راهبردى معاونت 
علمى گفت: تاكنون بيش از يك ميليون خدمت آزمايشگاهى 
توسط آزمايشگاه هاى عضو شبكه به دانشگاهيان، پژوهشگران 

و فعاالن فناور ارائه شده است.
به گزارش مفدا، به نقل از معاونت علمى و فناورى 
توانمندى  به  اشاره  با  اسدى فرد  رضا  جمهورى،  رياست 
رابطين شبكه آزمايشگاهى در توسعه توانمندى علمى كشور 
بر مبناى انتقال تجربيات و داشته هاى علمى اين حوزه گفت: 
الزمه بيشتر شدن اين ظرفيت و افزايش همكارى ها انتقال 
تجارب و تبادل دانش بوده تا جريان اطالعات ميان رابطين، 

كارگروه ها و فعاالن آزمايشگاهى كشور ايجاد شود.
آزمايشگاهى  شبكه  برنامه ريزى  به  اشاره  با  وى 
بالفعل  و  توانمندى ها  توسعه  براى  راهبردى  فناورى هاى 
شدن توانمندى هاى بالقوه كشور گفت: محقق شدن اهداف 
و برنامه هاى شبكه آزمايشگاهى و موفقيت در شكوفايى 
توانمندى هاى بالقوه كشور  در گرو ارتباطاتى است كه رابطين 

آزمايشگاه ها با يكديگر و شبكه ايجاد مى كنند. 

و  حمايت  منظور  به  تهران  پزشكى  علوم  دانشگاه 
تشويق فعاليت هاى ارزشمند دانشجويان، سومين جشنواره 

دانشجويى ابن سينا را در آذر ماه 95 برگزار مى كند.
به گزارش مفدا، جشنواره دانشجويى ابن سينا صرفا 
براى دانشجويان ايرانى و بين المللى دانشگاه علوم پزشكى 
تهران برگزار مى شود و دانشجويان تمامى مقاطع تحصيلى 
دكترى  عمومى،  دكترى  ارشد،  كارشناسى  كارشناسى، 
تخصصى، دستيارى و فلوشيپ مى توانند با توجه به اهداف 

و محورهاى جشنواره در آن شركت كنند
دانشجويان تا شنبه 17 مهر 95 فرصت دارند در سومين 
جشنواره دانشجويى ابن سينا ثبت نام و مدارك خود را ارسال 

كنند.
فرآيند داورى سه شنبه 25 آبان ماه پايان مى يابد و 
مراسم اصلى و معرفى برگزيدگان جشنواره سه شنبه 16 آذر 

95 همزمان با روز دانشجو برگزار مى شود.
هدف جشنواره دانشجويى ابن سينا شناسايى و معرفى 

فعاليتهاى برتر دانشجويى در حيطه هاى مختلف است.
در اين جشنواره دانشجويان ارائه دهنده خدمات سالمت 
با كيفيت مطلوب و دانشجويان حائز رتبه در مسابقات و 

جشنواره هاى معتبر شناسايى و قدردانى مى شوند.
فعاليتهاى اجتماعى و نوع دوستانه دانشجويان معرفى 
شده و الگوهاى مناسب و موفق به دانشجويان نيز در اين 

جشنواره ارائه مى شود.

ارائه يك ميليون خدمت آزمايشگاهى 
به دانشگاهيان و پژوهشگران 

سومين جشنواره دانشجويى ابن سينا 
آذر 95 برگزار مى شود

مدير شبكه آزمايشگاهى فناورى  معاونت علمى: 
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با حمايت معاونت فرهنگى و دانشجويى و به همت 
اداره مشاوره دانشگاه علوم پزشكى اروميه، «كارگاه ارتقاء 
بهبود روابط همسران در كانون خانواده» با حضور 30 نفر 

از كاركنان اين معاونت برگزار شد.
به گزارش مفدا اروميه، با حمايت معاونت فرهنگى 
و دانشجويى و اداره مشاوره و سالمت روان دانشگاه علوم 
پزشكى اروميه، اين كارگاه دوشنبه 15 شهريور ماه و با 

حضور 30 نفر از كاركنان اين معاونت برگزار شد.
ميترا هاشم زاده سرپرست اداره مشاوره و سالمت 
افزايش  كارگاه  اين  اصلى  هدف  گفت:  دانشگاه  روان 
دوستى و تعهد در رابطه، افزايش صميميت، غنى ساختن 
مهارت هاى ارتباطى زوجين، درك زوج از اهميت رابطه 

با خانواده همسر و آشنايى زوج با مدل خانواده ها است.
وى با اشاره با اينكه زندگى در خانواده هاى پر تنش 
افت بهره ورى فرد را در محيط كار به همراه دارد افزود: 
زوج هاى زيادى در پى درمان هستند. بسيارى از زوجين 
به خصوص آنهايى كه شاغل هستند مهارت هاى اساسى 
ارتباطى را نمى دانند و همين مساله منجر به تعارض بين 
زوجين شده است و يكى از پنج علت اصلى طالق در 
همه كشورها نيز فقدان مهارت هاى ارتباطى است. غنى 
سازى روابط زوجين براساس اين مهارت ها پيشرفت 

اساسى و خوبى براى حل تعارضات است.
هاشم زاده  در ادامه سخنانش راهكارهاى داشتن 
خانواده سالمت محور را تشريح كرد و گفت: مطالعات 

مختلف در حوزه خانواده نشان مى دهد سالمت با آرامش 
درون خانواده ارتباطى تنگاتنگ دارد و خانواده اى سالم 

است كه اعضاى آن در كنار هم آرامش را تجربه كنند.
 وى افزود:نگاه تحقيرآميز نسبت به همسر يا فرزند، 
روحيه تدافعى در خانواده و دورى هاى عاطفى را برخى 
از عواملى عنوان كرد كه آرامش را در محيط خانواده از 

بين مى برد.
دانشگاه  روان  سالمت  و  مشاوره  اداره  سرپرست 
اظهار داشت: در خانواده سالمت محور شيوه برخورد با 
مشكل متفاوت است و مقابله با مشكل و ايجاد راه حل ها 
پويا تر خواهد بود و همچنين  در خانواده سالمت محور 
استقالل هاى عاطفى بيشتر وجود خواهد داشت و در 
چنين خانواده هايى احساس شفقت بيشترى وجود دارد 
و رابطه ها رفيقانه است و به همين دليل آدم ها به دنبال 
قضاوت نخواهند بود. هر چقدر اين عطش در درون خانه 
بدون پاسخ بماند، فضاهاى بيرونى مى تواند آسيب هايى 

را براى فرد ايجاد كند .

ثبت نام بيستمين مراسم ازدواج دانشجويى همزمان 
با عيد سعيد قربان، از 22 شهريور ماه آغاز شد.

به گزارش مفدا، مراسم ازدواج دانشجويى با هدف 
ازدواج درون دانشجويى، آسان، به هنگام و پايدار برگزار 

مى شود.
ثبت نام بيستمين مراسم ازدواج دانشجويى از امروز 
دوشنبه 22 شهريور 95 همزمان با عيد سعيد قربان 

شروع شده و تا 30 مهر 95 ادامه خواهد داشت.
تاريخ عقد مجاز دانشجويى براى ثبت نام دراين 

دوره 1/7/94 تا 30/7/95 خواهد بود.
 در ازدواج دانشجويى دوره گذشته 22 هزار زوج 

ثبت نام كردند كه 650 زوج از ميان اساتيد بودند.
ezdevaj. سايت ثبت نام ازدواج دانشجويى به نشانى

nahad.ir  فعال شده است و دانشجويان واجد شرايط براى 
ثبت نام مى توانند به آن مراجعه كنند.

جامانده هاى نوزدهمين مراسم ازدواج دانشجويى 
كه تاريخ عقد آنها اول مهر 93 تا اول مهر 94 بود نيز 
در صورتى كه يكى از زوجين در حال حاضر دانشجو 
باشد مى توانند در اين دوره ثبت نام كنند و در صورت 
اختصاص سهميه از طرف ستاد ازدواج دانشجويى، آنها 

نيز از اين سفر معنوى استفاده خواهند كرد.
در مواردى كه هر دو زوج دانشجو باشند فقط يكى 
از آنها مى توانند به عنوان داوطلب اصلى اقدام به ثبت 

نام كنند. دانشجويان بايد پس از ثبت نام، مدارك الزم 
را جهت تاييد به دفتر نهاد دانشگاه  مربوطه ارائه كنند.

به دانشجويانى كه امسال در ازدواج دانشجويى ثبت 
نام مى كنند سه بسته آموزشى بسته شماره يك (قبل 
از اعزام به مشهد و از طريق سايت ازدواج دانشجويى 
(در  دو  شماره  بسته  نهاد)،  مجازى  آموزش  مركز  يا 
زمان حضور در مشهد در غالب كارگاه هاى آموزشى 
و به صورت حضورى)، بسته شماره سه (بعد از پايان 
سفر مشهد و از طريق سايت ازدواج دانشجويى يا مركز 

آموزش مجازى نهاد) داده مى شود.
به گزارش مهر، داوطلبينى كه از بسته هاى آموزش 
مجازى استفاده و در آزمون نهايى آن شركت كنند، به 
قيد قرعه جوايز ارزنده اى از قبيل كمك هزينه سفرهاى 
زيارتى، سه روز اقامت رايگان در مشهد مقدس و ... اهدا 

خواهد شد.

علوم  دانشگاه  دانشجويان  جهادى  اردوى  هشتمين 
 30 و  دختر  دانشجوى   30 از  متشكل  كاشان  پزشكى 
دانشجوى پسر پس از 14 روز كار و تالش در روستاهاى 
قره كهريز و آشناخور از توابع شهرستان خمين، به كار خود 

پايان داد.
به گزارش مفدا كاشان، دانشجويان جهادگر بسيجى 
دانشگاه علوم پزشكى كاشان به كمك تيم پزشكى و بهداشتى 
و فرهنگى و آموزشى توانستند خدمات قابل توجه اى به اهالى 
روستاهاى محروم قره كهريز و آشناخور از توابع شهرستان 

خمين ارائه دهند.

نمايشگاه نوآورى هاى آموزش در نظام سالمت شامل 
دستاوردها و اقدامات مشترك معاونت هاى دانشگاه علوم 
پزشكى فسا، در حاشيه برگزارى اولين مدرسه تابستانى در 

اين دانشگاه برپا شد.
به گزارش مفدا فسا، اين نمايشگاه شامل دستاوردها و 
اقدامات مشترك حوزه آموزشى معاونت هاى دانشگاه علوم 
پزشكى فسا و در حاشيه برگزارى اولين مدرسه تابستانى اين 
دانشگاه با محوريت بسته هاى تحول و نوآورى در آموزش 

پزشكى برگزار شد.

دانشجويان جهاد گر دانشگاه علوم پزشكى لرستان از 15 
تا 19 شهريور به مناطق محروم استان اعزام شدند.

با  اردو  اين  مفدا،  افتخارى  خبرنگار  گزارش  به 
شعار»استراحت بماند بعد از شهادت» با حضور60  نفر از 
دانشجويان رشته هاى علوم پزشكى و با مشاركت دانشگاه 
لرستان در بخش «چم پلك» شهرستان دوره چگنى برگزار 

شد.
متخصصين  توسط  منطقه  ساكنين  رايگان  ويزيت 
پزشكى و دندانپزشكى، غربالگرى فشارخون و قندخون، 
آموزش بهداشتى درباره بيمارى هاى عفونى مانند تب مالت، 
آموزش بهداشت زنان و مامايى، آموزش هايى جامع در زمينه 
بهداشت دهان و دندان، توزيع اقالم بهداشتى مورد نياز و 
ضدعفونى و كلرزنى منابع آب شرب، از جمله خدمات ارائه 

شده از سوى جهادگران در اين اردو بود.
شهيد  نام  با  كه  جهادگر  كاروان  اين  است  گفتنى 
«عليرضا وليان» به منطقه  «چم پلك» اعزام شدند، عالوه  بر 
ارائه خدمات بهداشتى درمانى، مسجد نيمه كاره اين بخش 

را نيز تكميل كردند.

هشتمين اردوى جهادى دانشگاه علوم 
پزشكى كاشان پس از 14 روز پايان يافت

برپايى نمايشگاه نوآورى هاى آموزش 
در نظام سالمت در دانشگاه علوم پزشكى فسا

دانشجويان جهاد گر دانشگاه علوم 
پزشكى لرستان به مناطق محروم استان 

كارگاه «بهبود روابط همسران در كانون خانواده» در دانشگاه علوم پزشكى اروميه برگزار شد

ثبت نام بيستمين مراسم ازدواج دانشجويى آغاز شد 
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دانشجويان قرآنى دانشگاه هاى علوم پزشكى كشور 
خواستار اختصاص تريبون در ديدار دانشجويان با مقام 

معظم رهبرى شدند.
 به گزارش مفدا، دومين نشست فعاالن دانشجويى 
قرآن و عترت دانشگاه هاى علوم پزشكى از17 تا 20 
پزشكى  علوم  دانشگاه  ميزبانى  به  سالجارى  شهريور 
زنجان برگزار و مقدمه برگزارى بيست و يكمين دوره 
جشنواره قرآن و عترت دانشگاه هاى علوم پزشكى كشور 
به ميزبانى مشهد بود كه 6 تا 9 مهر امسال برگزار خواهد 

شد.
در پايان اين نشست تخصصى فعاالن كانون هاى 
قرآن و عترت دانشگاه هاى علوم پزشكى بيانيه اى صادر 

كردند كه متن آن به شرح ذيل است:
به نام خداوند بخشنده مهربان

الحمد اهللا الذى جعلنا من المتمسكين بواليه على 
ابن ابى طالب واالئمه المعصومين

خداى منان را شاكريم كه بار ديگر توفيق شامل 
حالمان گشت و دومين همايش فعالين قرآن و عترت 

دانشگاه هاى علوم پزشكى برگزار گرديد.
طبق آيه شريفه «قد جاءكم بصائر من ربكم فمن 
ابصر فلنفسه و من عمى فعليها و ما انا عليكم بحفيظ» 
قرآن كريم منشا بصيرت و تمامى بينش حقيقى عالم 
كسب  براى  افراد  سزاوارترين  قرآن  حامالن  و  است 
بصيرت و بينش حقيقى هستند. در زمانه اى كه اسالم 
آنقدر مهجور شده است كه كوردالن به اسم اسالم عليه 
اسالم مى جنگند و غالب مسلمانان جهان در سكوت 
مرگبار فرو رفته اند و عده اى با بى بصيرتى خود همراه 
اين جريان شده اند، بارديگر دانشجويان قرآنى وزارت 
بهداشت گرد هم جمع شدند تا بصيرت و اطالعات خود 
را باال برده و فرهنگ اسالم ناب محمدى را در دانشگاه ها 

گسترش دهند.
در شام شهادت امام محمد باقر (ع) از اين امام همام 
كه جريان ساز علمى بوده و شكافنده علوم هستند الگو 
گرفته و ضمن توجه كامل به علم آموزى كه رسالت اصلى 
دانشجويان است، عهد مى بنديم كه تمام تالش خود را 

در راستاى تعجيل در امر فرج به كار بنديم.

مصطفى(ص)  جايزه  علمى  كارگروه  رئيس 
جايزه  دبيرخانه  به  ارسالى  هاى  طرح  ارزيابى  گفت: 
مصطفى(ص) در كميته  هاى تخصصى توسط داوران 

اين جايزه، آغاز شده است.
به گزارش مفدا، حسن ظهور گفت: بعد از گذشت 
پنج ماه از فراخوان دور دوم جايزه مصطفى(ص)، داوران 
در كميته  هاى تخصصى كار خود را براى ارزيابى آثار 
ارسالى شروع كرده  اند تا نامزدهاى دوره آتى جايزه را 
در چهار حوزه به شوراى سياستگذارى اين جايزه جهانى 

معرفى كنند.
جايزه  دوره  دومين  داورى  داشت:  اظهار  وى 
مصطفى(ص) در چهار كميته  تخصصى علم و فناورى 
اطالعات و ارتباطات، علم و فناورى زيستى و پزشكى، 
علم و فناورى نانو و كليه زمينه  هاى علم و فناورى شروع 

شد و داوران به بررسى آثار ارسالى پرداخته اند.
وى ادامه داد: فراخوان دومين دوره اين جايزه از 
ابتداى آوريل به 700 دانشمند جهان اسالم، 200 نهاد 
معتبر علمى در سطح جهان اسالم و كليه دانشگاه هاى 
داخل كشور ارسال شده تا آنها نامزدهاى خود را در چهار 

حوزه معرفى كنند.
ظهور با بيان اينكه همزمان با ارسال اين آثار به 
مرحله  در  را  خود  كار  داورى  هاى  كميته   دبيرخانه، 
اول شروع كرده اند، افزود: در نهايت نفرات برگزيده 
با راى بيشتر كميته داورى به عنوان برگزيده جايزه 
مصطفى(ص) تاييد مى  شوند. دومين دوره اعطاى جايزه 
مصطفى(ص) در آذرماه 1396(دسامبر2017) همزمان 
با هفته وحدت با تقدير از پنج دانشمند برجسته جهان 

اسالم در تهران برگزار مى  شود.

رئيس مركز سنجش آموزش پزشكى گفت: آزمون 
هاى كتبى دانشنامه تخصصى و فوق تخصصى برگزار 
شده و 50 درصد داوطلبان به مصاحبه راه يافتند و نتايج 

نهايى تا پايان هفته اعالم مى شود.
به گزارش مفدا، دكتر محمدحسين پوركاظمى در 
گفتگو با مهر افزود: آزمون هاى كتبى دانشنامه تخصصى 
و فوق تخصصى روز 18 شهريور با حضور بيش از 2 هزار 

و 600 دستيار پزشكى برگزار شده است.
وى گفت: در شصت و سومين دوره آزمون دانشنامه 

 تخصصى پزشكى 2 هزار و 300 داوطلب در 27 رشته 
تخصصى و در سى امين دوره دانشنامه فوق تخصصى 
نيز 350 داوطلب در 24 رشته فوق تخصصى شركت 

كردند.
پوركاظمى افزود: حدنصاب قبولى جهت كسب 
مدرك دانشنامه تخصصى 70 درصد كل نمره آزمون 
كتبى و 30 درصد كل نمره آزمون شفاهى بود. همچنين 
حدنصاب نمره قبولى در آزمون كتبى دانشنامه فوق 
تخصصى كسب حداقل 70 درصد كل نمره آزمون بود.

علوم  دانشگاه  پزشكى  رشته  دانشجوى  زينلى  فرناز 
پزشكى شاهرود، در مسابقات جهانى كانوپولوى ايتاليا موفق 
شد سهميه رقابت هاى جهانى كانادا را به دست آورد و بر بام 

آسيا بايستد.
به گزارش مفدا شاهرود، فرناز زينلى دانشجوى رشته 
پزشكى دانشگاه علوم پزشكى شاهرود در مسابقات جهانى 
كانوپولوى ياتاليا موفق شد سهميه رقابت هاى جهانى كانادا را 

به دست آورد و بر بام آسيا بايستد.
گفتنى است فرناز زينلى عضو تيم ملى كانوپولوى ايران 
است. وى بعد از شركت در مسابقات جهانى ايتاليا به ميهن 
بازگشت و در بدو ورود به دانشگاه مورد استقبال مدير تربيت 

دانشگاه قرار گرفت.

و  حمايت  منظور  به  تهران  پزشكى  علوم  دانشگاه 
تشويق فعاليت هاى ارزشمند دانشجويان، سومين جشنواره 

دانشجويى ابن سينا را در آذر ماه 95 برگزار مى كند.
به گزارش مفدا، جشنواره دانشجويى ابن سينا صرفا 
براى دانشجويان ايرانى و بين المللى دانشگاه علوم پزشكى 
تهران برگزار مى شود و دانشجويان تمامى مقاطع تحصيلى 
دكترى  عمومى،  دكترى  ارشد،  كارشناسى  كارشناسى، 
تخصصى، دستيارى و فلوشيپ مى توانند با توجه به اهداف 

و محورهاى جشنواره در آن شركت كنند
دانشجويان تا شنبه 17 مهر 95 فرصت دارند در سومين 
جشنواره دانشجويى ابن سينا ثبت نام و مدارك خود را ارسال 

كنند.
فرآيند داورى سه شنبه 25 آبان ماه پايان مى يابد و 
مراسم اصلى و معرفى برگزيدگان جشنواره سه شنبه 16 آذر 

95 همزمان با روز دانشجو برگزار مى شود.
هدف جشنواره دانشجويى ابن سينا شناسايى و معرفى 

فعاليتهاى برتر دانشجويى در حيطه هاى مختلف است.
دهنده  ارائه  دانشجويان  جشنواره  اين  در  همچنين 
خدمات سالمت با كيفيت مطلوب و دانشجويان حائز رتبه 
در مسابقات و جشنواره هاى معتبر شناسايى و قدردانى مى 

شوند.
فعاليتهاى اجتماعى و نوع دوستانه دانشجويان معرفى 
شده و الگوهاى مناسب و موفق به دانشجويان نيز در اين 

جشنواره ارائه مى شود.

دانشجوى دانشگاه علوم پزشكى شاهرود 
در مسابقات جهانى كانوپولوى ايتاليا افتخار 

سومين جشنواره دانشجويى ابن سينا دانشگاه 
تهران آذر امسال برگزار مى شود

در پايان نشست قرآنى دانشگاه علوم پزشكى زنجان:

رئيس مركز سنجش پزشكى خبر داد؛

دانشجويان قرآنى دانشگاه  خواستارر ديدار با مقام معظم رهبرى شدند

فرايند داورى نامزدهاى جايزه علمى مصطفى(ص) آغاز شد 

50 درصد داوطلبان آزمون هاى دانشنامه به مصاحبه راه يافتند
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مشاور فرهنگى بيمارستان خاتم االنبيا با اشاره به 
ابالغ دستورالعمل پنجمين مسابقات قرآن بيمارستان 
هاى تهران گفت: ابالغيه دستورالعمل اين مسابقات سه 

شنبه 23 شهريور ماه به كليه بيمارستان ها ارسال شد.
به گزارش مفدا، حجت االسالم محمودرضا ذكاوت، 
مشاور فرهنگى بيمارستان خاتم االنبيا با اشاره به ابالغ 
دستورالعمل پنجمين مسابقات قرآن بيمارستان هاى 
تهران گفت: ابالغيه دستورالعمل اين مسابقات كه در 
دهه فجر و 14 تا 17 بهمن ماه برگزار مى شود سه شنبه 

23 شهريور ماه به كليه بيمارستان ها ارسال گرديد.
وى با اشاره به اهداف برگزارى اين مسابقات تصريح 
كرد: اين مسابقات با هدف ترويج قرآن در جامعه، زمينه 
سازى براى نزديك كردن جامعه به حقيقت و روح قرآن، 
فراگير ساختن معارف قرآن در جامعه، ايجاد گرايش در 

بين اقشار مختلف مردم براى انس با قرآن و سوق دادن 
جامعه به سمت عمل به قرآن برگزار خواهد شد.

 با اشاره به رشته هاى اين مسابقات خاطرنشان 
كرد:  رشته هاى قرائت شامل صحيح خوانى و ترتيل 
سوره مؤمنون، حفظ سوره نبأ و نازعات، حفظ سوره 
ضحى تا پايان قرآن، حفظ نيم جزء انتهاى قرآن، حفظ 
سوره حديد، 1، 3، 5 و 10 جزء در اين مسابقات برگزار 

خواهد شد.
فوق تخصصى  بيمارستان  فرهنگى  مشاور 
خاتم االنبيا(ص) با بيان اينكه ثبت نام در اين مسابقات از 
مهر ماه تا پايان آذر امكان پذير است، گفت: عالقه مندان 
پايگاه  به  بيشتر  اطالعات  دريافت  براى  مى توانند 
http:// اينترنتى بيمارستان خاتم االنبيا(ص) به نشانى

khatamhospital.org مراجعه كنند.

معين رضايى، دبير كانون جهاد علمى دانشگاه  علوم 
پزشكى اصفهان نيز در گفت وگو با خبرنگار مفدا بر لزوم 
ارايه خدمات آموزشى و بهداشتى سالمت دهان و دندان 
بويژه براى كودكان و نوجوانان تاكيد كرد وگفت: در قالب 
اين اردوهاى جهادى يك روز را به سالمت دهان و دندان 
كودكان اختصاص داديم و تيم جهادى ما با استقرار 
در مركز كانون پرورش و فكرى كودكان و نوجوانان 
رايگان  ويزيت  خدمات  ارايه  به  سميرم  شهرستان 

دندانپزشكى و بررسى ساختارى اسكلتى پرداختند.

بهداشتى  و  پزشكى  نياز  بيشترين  رضايى، 
شهرستان هاى سميرم و داران را كمبود پزشك و جراح 
عنوان كرد وگفت: آن چيزى كه محسوس بود به لحاظ 
امكانات وتجهيزات درمانى و پزشكى مشكلى وجود 
نداشت اما به لحاظ نيروهاى متخصص اين مناطق با 
فقر زيادى مواجه هستند. با توجه به اينكه اين مناطق در 
مسير مواصالتى 4 استان قرار دارند، مى طلبد نيروهاى 
درمانى و پزشكان و متخصصان با استقرار در اين مناطق 

به ارايه خدمات پزشكى- درمانى بپردازند.

داورى آثار رسيده به مرحله نهايى جشنواره ملى 
حركت ويژه انجمن هاى علمى دانشجويى به پايان رسيد 

و بيش از 50 اثر عنوان اثر برگزيده مشخص شدند.
به گزارش مفدا، مرحله داورى نهمين جشنواره 
حركت ويژه انجمن هاى علمى دانشجويى كه از ابتداى 
شهريور ماه سال جارى با حضور بيش از 120 داور از 

اساتيد دانشگاه ها آغاز شده بود به پايان رسيد.
جشنواره ملى حركت يكى از مهمترين جشنواره هاى 
دانشجويى است كه ساالنه در كشور برگزار مى شود و 
انجمن علمى دانشجويى از دانشگاه هاى سراسر كشور در 
آن حضور دارند و امسال نيز با حضور تعدادى از انجمن 

هاى علمى دانشگاه هاى علوم پزشكى برگزار مى شود.
جشنواره  اين  دوره  نهمين  دانشگاهى  مرحله 
هاى  سال جارى در دانشگاه  ماه  ارديبهشت و خرداد 
نيز  آن  سراسرى  مرحله  و  شد  برگزار  كشور  سراسر 
سوم الى پنجم مهر ماه در دانشگاه شهيد باهنر كرمان 
برگزار مى شود. پس از برگزارى مرحله دانشگاهى اين 
جشنواره 700 اثر برگزيده از بيش از 120 دانشگاه به 

مرحله نهايى راه يافته اند كه شامل پنج گروه تحصيلى، 
فنى و مهندسى، علوم پايه، علوم انسانى، كشاورزى و 
علوم دامى، هنر و معمارى و شهرسازى، در قالب 8 
بخش آموزش، ترويج، كارآفرينى، اختراع، نشريه، كتاب، 

مسابقه، انجمن و دانشگاه برگزيده مى باشند.
داورى آثار رسيده در بخش هاى فوق در دو مرحله 
از ابتداى شهريور ماه سال جارى با حضور بيش از 120 
نفر از اساتيد دانشگاه ها با مرتبه علمى استاديار و دانشيار 
از 42 دانشگاه كشور انجام شده كه با توجه به رشد 22 
درصدى آثار رسيده به اين جشنواره، اضافه شدن بخش 
انجمن هاى علمى خالق و تخصصى شدن بخش هاى 
رقابتى، تعداد داوران اين دوره از جشنواره نسبت به دوره 

قبل رشدى 65 درصدى داشته است.
به گزارش مهر، نمايشگاهى از آثار و دستاوردهاى 
انجمن هاى علمى دانشجويى كه در جشنواره حضور 
داشتند به نمايش گذاشته خواهد شد. در اختتاميه 
اين جشنواره در كنار ساير برگزيدگان از غرفه برتر اين 

نمايشگاه  نيز با نظر هيات داوران تقدير مى شود.

حجت االسالم محمودرضا ذكاوت خبرداد: 

دبير كانون جهاد علمى دانشگاه  علوم پزشكى اصفهان

دستورالعمل مسابقات قرآن به  بيمارستان هاى استان تهران ابالغ شد

يك روز به سالمت دهان و دندان كودكان اختصاص داده شد

داورى مرحله نهايى جشنواره دانشجويى حركت پايان يافت

پذيرش پسادكترى در علوم زيستى و پزشكى

اهداى هديه به دانشجويان بى سرپرست 
در دانشگاه علوم پزشكى آبادان 

در دانشگاه علوم پزشكى شيراز انجام شد؛

مركز تحقيقات نانوفناورى در علوم زيستى و پزشكى در 
دانشگاه علوم پزشكى شيراز پژوهشگر پسادكترى مى پذيرد.

به گزارش مفدا، اين مركز تحقيقاتى در نظر دارد با هدف 
حمايت از فارغ التحصيالن توانمند مقطع دكترى تخصصى 
و استفاده از توانمندى آنها در انجام پژوهش هاى معتبر، دو 
نفر پژوهشگر پسا دكترا را در زمينه نانوفناورى پزشكى و در 

راستاى اولويت هاى تحقيقاتى اين مركز جذب كند.
افراد واجد شرايط مى توانند درخواست و رزومه خود را 

به آدرس ايميل yahoo.com@hheli7 ارسال كنند.
داشتن مدرك دكترى تخصصى (Ph.D)، تخصصى يا 
فوق تخصص در رشته هاى مرتبط با حيطه فعاليت هاى 
پژوهشى مركز و حداكثر سن 40 سال از جمله شرايط 

شركت در اين فراخوان است.
يا از  شده مركز  استخدام  محققان  داوطلب نبايد از 
اعضاى هيات علمى باشد و از يك نفر از اعضاى هيات علمى 
دانشگاه به عنوان محقق اصلى (principle Investigator) پذيرش 
بگيرد و اين موضوع توسط شوراى پژوهشى مركز در قالب 
يك يا چند طرح تحقيقاتى و تحت عنوان پژوهشگر پسا 

دكترى تاييد شود. 

دانشجويان، اساتيد، پرسنل و مسؤوالن دانشگاه علوم 
پزشكى آبادان در يك اقدام خدا پسندانه 150 بسته شامل 
لوازم بهداشتى و لوازم التحرير به دانشجويان بى سرپرست 

اين دانشگاه اهدا كردند.
به گزارش مفدا آبادان، دانشجويان، اساتيد، پرسنل و 
مسؤوالن خير دانشگاه علوم پزشكى آبادان در يك كار خدا 
پسندانه 150 هديه شامل لوازم بهداشتى و لوازم التحرير تهيه 

و به دانشجويان بى سرپرست اين دانشگاه اهدا كردند.
اين اقدام به مناسبت  آغاز سال تحصيلى جديد و به 
همت كل مجموعه دانشگاه علوم پزشكى آبادان به سرانجام 
رسيد. شايان ذكر است اين گروه خير تصميم دارند در طول 
سال به صورت مستمر يارى گر و حامى نيازمندان شناسايى 

شده شهرستان هاى آبادان و خرمشهر باشند.
همچنين در ابتداى سال جارى جشنواره خيريه غذا نيز  
با همت دانشجويان و پرسنل دانشگاه در سطح شهر آبادان 
برپا شد و  عوايد حاصل از آن به بيماران نيازمند مبتال به 

سرطان اهدا شد.
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وزارت  جهادى  اردوهاى  مركزى  كميته  دبير 
اردوهاى  فرهنگ سازى  ضرورت  بر  تأكيد  با  بهداشت، 
جهادى در جامعه، تصريح كرد: بر اساس تعاليم اسالم، 
چنان چه انسان گره از كار مردم بگشايند، مثل آن است 
كه 90 سال روزه گرفته و شب زنده دارى كرده است؛ 
براين اساس جهادگران بايد قدر خود را دانسته و بر 

رسالت خطير خود واقف باشند.
به گزارش مفدا، دكتر محمد تاج فرد روز پنجشنبه 
پزشكان  يك روزه  جهادى  اردوى  از  بازديد  حاشيه  در 
عمومى و متخصص در مركز بهداشتى درمانى حضرت 
وليعصر(عج) نسيم شهر از توابع شهرستان بهارستان 
استان تهران، گفت: اگر مردم سالم نباشند ضمن آن كه 
خسران  دچار  اقتصادى  لحاظ  به  خانواده شان  و  خود 
مى شوند، اقتصاد كشور هم خدشه دار مى شود، چراكه 
بخش درمان بخش هزينه برى است، ازاين رو بايد قبل 

از مسأله درمان سرمايه گذارى جدى را در بخش ارتقاى 
سطح آگاهى مردم و  آموزش پيشگيرى از بيمارى هاى 
واگيردار و غيرواگير دار كرد تا در بسيارى از هزينه ها 

صرفه جويى شود.  
او  با اشاره به تأكيدات مقام معظم رهبرى مبنى 
كرد:  خاطرنشان  مقاومتى  اقتصاد  فرهنگ  ترويج  بر 
پزشكان،  جهادگرانه  خدمات  و  جهادى  اردوهاى  اين 

مدير فرهنگى دانشگاه علوم پزشكى زنجان با اشاره 
به حضور 220 نفر از دانشجويان برگزيده قرآنى در دومين 
نشست فعاالن قرآنى دانشگاه هاى علوم پزشكى كشور، 
گفت: اين نشست در روزهاى 17 تا 20 شهريور با مشاركت 
مركز قرآن و عترت وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشكى 
زنجان در سالن همايش هاى بين المللى روزبه اين دانشگاه 

برگزار شد.
ولى اهللا صحبت لو اظهار داشت: برگزارى كارگاه هاى 
كارگاه   قرآنى،  فعاالن  توانمندسازى  كارگاه  قرآنى، 
آموزش هاى رسانه اى و تكنيك هاى انتشار نشريات قرآنى 
در دانشگاه هاى علوم پزشكى، نشست همفكرى دبيران و 

نايب دبيران كانون قرآن و عترت دانشگاه هاى علوم پزشكى، 
برگزارى مراسم قرائت قرآن با دعوت از قاريان برجسته 

كشور ، اجراى مراسم تواشيح، برگزارى برنامه هاى فوق برنامه 
و بازديد از مراكز فرهنگى  آثار باستانى و طبيعى زنجان از ديگر 

برنامه هاى اين نشست سه روزه بود.
وى خاطرنشان كرد: 13 استاد مجرب و توانمند از 
استان هاى قم، شيراز و تهران كار تدريس و مديريت برگزارى 
كالس هاى  و  دانشگاهى  نشريات  آموزشى  كارگاه هاى 
توانمندسازى فعاالن قرآنى را در اين نشست برعهده داشتند.

صحبت لو، تبادل افكار ميان فعاالن قرآنى دانشگاه هاى 
علوم پزشكى كشور و ارتقاى سطح كيفى فعاليت هاى قرآنى 
را از دستاوردهاى برگزارى اين نشست سه روزه عنوان كرد و 
گفت: توسعه فعاليت هاى قرآنى و فرهنگى در دانشگاه ها يكى 
از اهداف اصلى برگزارى اين نشست بود. به هرحال بايد كارى 
كنيم دانشجويان در فضاهاى دانشگاهى بيش از پيش، به  

فعاليت هاى قرآنى روى آورند.

ارتقاى سطح كيفى فعاليت هاى قرآنى در دانشگاه ها، هدف اصلى برگزارى نشست بود

فرهنگ اردوهاى جهادى بايد در جامعه نهادينه شود 
دانشجويان و اساتيد دانشگاه ها و ارايه خدمات بهداشتى 
درمانى و آموزشى كه به صورت رايگان و داوطلبانه و توأم با 
عشق و عالقه انجام مى شود، نمونه بارز اقتصاد مقاومتى است 

كه بايد بيش از پيش در كشور انجام و ترويج شود.  
تاج فرد با بيان اين كه  اردوى يك روزه جهادى نسيم 
شهر شهرستان بهارستان توسط دانشجويان عضو هالل 
احمر دانشگاه تربيت مدرس و با حمايت معاونت فرهنگى 
و دانشجويى وزارت بهداشت، جمعيت هالل احمر منطقه 
شش تهران و كانون و شبكه بهداشت و درمان بهارستان و 
با حضور 15 پزشك عمومى و متخصص انجام شد، توضيح 
داد: جهادگران در قالب كاروان نيكوكارى به ارايه خدمات 
درمانى و آموزشى به صورت رايگان در زمينه هاى چشم 
ارتوپدى،  اپتومترى،  روانشناسى،  دندانپزشكى،  پزشكى، 
اطفال، متخصص داخلى، فوق تخصص غدد، بيماريهاى 
زنان و زايمان، آزمايشات غربالگرى و ... پرداختند و با توجه 
به اطالع رسانى خوب در اين زمينه و نصب بنر در سطح 
شهر، استقبال چشمگيرى از اين اردو شد و شمار زيادى 
از بيماران منطقه جهت مداوا و دريافت مشاوره به مركز 

بهداشتى درمانى وليعصر آمدند.  

مديرفرهنگى دانشگاه علوم پزشكى زنجان:

دبير كميته مركزى اردوهاى جهادى وزارت بهداشت

عيد سعيد قربانعيد سعيد قربان
را به همه همكاران را به همه همكاران 
تبريك مى گوييم.تبريك مى گوييم.


