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 افتتاح 12 پروژه در دانشگاه گناباد با 
حضور معاون وزير بهداشت

نخستين جشنواره فيلم سالمت با حضور
 وزير بهداشت و معرفى آثار برتر پايان يافت

ادامه صفحه ادامه صفحه 22

فيلم  جشنواره  نخستين  اختتاميه  مراسم 
سالمت، با حضور دكتر سيد حسن هاشمى وزير 
بهداشت، دكتر فراهانى معاون فرهنگى و دانشجويى ، 
دكتر سيارى معاون بهداشت، دكتر حريرچى قائم 
مقام و سخنگو، دكتر عالمه مدير كل فرهنگى وزارت 
بهداشت، كارگردانان و مسؤوالن سينمايى كشور، 
دانشجويان و هنرمندان در سالن همايش هاى رازى 

دانشگاه علوم پزشكى ايران برگزار شد.
به گزارش مفدا، نخستين جشنواره ملى فيلم 

حوزه  با  مردم  كردن  آشنا  اهداف  با  كه  سالمت 
سالمت فردى و اجتماعى با موضوع سالمت به 
مدت يك هفته در پرديس چارسو برگزار شد، با 
برگزارى مراسم اختتاميه در دانشگاه ايران به كار 

خود پايان داد.
بخش هاى  برتر  نفرات  اختتاميه،  مراسم  در 
دانشجويى، انيميش، مستند، برنامه هاى تلويزيونى، 
سينمايى، فيلم كوتاه، تيزر و نماهنگ معرفى و جوايز 

خود را از وزير بهداشت دريافت كردند.

حجت االسالم والمسلمين محمد محمديان 
گفت: در آمارهاحضور دانشگاهيان در فضاى مجازى 
نسبت به مردم ديگر باالتر است و نمى توان نسبت 

به آن بى تفاوت بود.
به گزارش مفدا، نشست مسؤوالن استانى دفاتر 
نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه هاى 
كشور با حضور رئيس و معاونين نهاد نمايندگى مقام 
معظم رهبرى و مسؤوالن استانى اين نهاد در دفتر 

مركزى نهاد برگزار شد.
والمسلمين  االسالم  حجت  نشست  اين  در 

محمد محمديان با اشاره به نزديكى شروع سال 
تحصيلى دانشگاه ها گفت: در آغاز سال تحصيلى 
جديد هستيم، لذا اميدواريم با عزم هاى راسخ كار 
را شروع كرده تا فضاى خوبى را در دانشگاه ها داشته 

باشيم.
وى با اشاره به مطالبات مقام معظم رهبرى از 
دانشگاه ها و آمادگى مسؤوالن دفاتر نهاد رهبرى در 
دانشگاه هاى سراسر كشور افزود: دفاتر نهاد بايد با 
درنظر داشتن اين مطالبات و شناسايى نقاط ضعف 

و قوت خويش، كارها را با عمق بيشتر انجام دهند.

كتاب قانون بوعلى سينا
مرجع بالمنازع طبيبان دنيا  است

رييس بسيج جامعه پزشكى در نمازجمعه تهران:

نشست صميمانه معاون فرهنگى وزير 
بهداشت با اعضاى كانون هاى فيلم و عكس

رييس اداره رفاهى وامور خوابگاه هاى 
دانشجويى وزارت بهداشت منصوب شد

رييس اداره مطالعات فرهنگى 
وزارت بهداشت منصوب شد

برگزارى جشنواره سالمت بهترين فرصت 
براى ارايه توانمندى هاى دانشجويان است

اردوى جهادى دانشجويان بسيجى 
دانشگاه علوم پزشكى بوشهر آغاز شد

دوره آموزشى تربيت دانشجو- معلم
 12 تا 17 شهريور در گرگان برگزار مى شود

كلنگ احداث دانشكده پرستارى اسدآباد زده شد

حضور چشمگير دانشجويان ايالمى 
در اولين جشنواره فيلم سالمت 

دانشگاه فسا مدرسه تابستانى برگزار مى كند

طرح «سيماى زندگى دانشجويى» 
رئيس نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه ها:در دانشگاه علوم پزشكى شيراز اجرا شد

آمار باالى دانشگاهيان درفضاى مجازى بايد جدى گرفته شود
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با صدور حكمى از سوى مدير كل دانشجويى وزارت 
بهداشت، رييس اداره رفاهى وامور خوابگاه هاى دانشجويى 

وزارت بهداشت منصوب شد.
مفدا- دكتر جالل نژاد جواد، مدير كل دانشجويى وزارت 
بهداشت  با صدور حكمى دكتر افسانه صادقى را به عنوان 
رئيس اداره رفاهى وامور خوابگاه هاى اداره كل دانشجويى 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى منصوب كرد.
در حكم  نژاد جواد آمده است: نظر به تعهد و تجارب 
سركار عالى اميد است با استفاده از تجارب كارشناسان خبره 
در اين حوزه نسبت به انجام امور پيگيرى طرح تفضيلى نظام 
جامع خدمات رفاهى ارائه الگوى مناسب رفاه و معيشت 
دانشجويى، پيگيرى پروژه هاى عمرانى رفاه دانشجويى با 
تاكيد بر اتمام پروژه هاى نيمه تمام با كمك بخش خصوصى 
فعال  مشاركت  جهت  مناسب  بسترى  ايجاد  خيرين،  و 
دانشجويان در امور دانشجويى رفاهى و پيگيرى اجراى برنامه 

عملياتى حوزه رفاهى اداره كل دانشجويى موفق باشيد.

به گزار ش مفدا، دكتر حسام الدين عالمه مديركل 
فرهنگى وزارت بهداشت در حكمى با اشاره به تعهد، تخصص 
و تجارب حميـد حيـدرى وى را به سمت رييس اداره 
مطالعات فرهنگى، معاونت فرهنگى وزارت بهداشت منصوب 

كرد.
در بخشى از حكم انتصاب مدير كل فرهنگى وزارت 
بهداشت آمده است:اميد است با اتكال به خداوند متعال و 
با استفاده از تجارب، دانش و ظرفيت هاى فرهنگى نخبگان 
در انجام شايسته وظايف با رعايت اصول قانون مدارى، اعتدال 
گرايى و منشور اخالقى دولت تدبير و اميد در جهت اعتالى 

علمى و فرهنگى و سياسى دانشجويان موفق باشيد.

رييس اداره رفاهى وامور خوابگاه هاى 
دانشجويى وزارت بهداشت منصوب شد

رييس اداره مطالعات فرهنگى 
وزارت بهداشت منصوب شد

به گزارش مفدا، 13 شهريور 95 آخرين فرصت شركت 
در سومين فراخوان جذب بورسيه تحصيلى دانشگاه هاى 
علوم پزشكى اعالم شد. در اين دوره  117نفر دانشجوى دوره 

دكترى جذب مى شوند.
دانشگاه هاى علوم پزشكى اهواز، اروميه، ايالم، اراك، 
ايرانشهر، آبادان، اردبيل، بندرعباس، بم، بيرجند، بجنورد، 
بوشهر، تربت حيدريه، جهرم، جيرفت، رفسنجان، زاهدان، 
زابل، زنجان، دزفول، سمنان، سبزوار، ساوه، شهركرد، قم، 
قزوين، كاشان، كرمان، كرمانشاه، گناباد، گلستان، گيالن، 
الرستان، لرستان، مازندران، مشهد، نيشابور، يزد و معاونت 

آموزشى وزارت بهداشت اين دانشجويان را جذب مى كنند.

جذب دانشجوى دكترى بورسيه

ادامه از صفحه يك
شروع مراسم با اداى احترام به زنده ياد داود رشيدى 
سينماى  و  تلويزيون  پيشكسوت  و  باسابقه  هنرمند 
كشورمان  كه دو روز پيش به سوى ديار باقى شتافت، 
اداى احترام به اين هنرمند شهير كشورمان با يك دقيقه 
سكوت و پخش  كليپى از مجموعه فيلم ها و سريال هايى 
كه اين هنرمن باسابقه در آنها نقش آفرينى و بازى كرده  

همرا بود كه با ابراز احساسات حاضران مواجه شد.
 در مراسم اختتاميه از پوران درخشنده و رامبد 
جوان به عنوان دو هنرمندى براى خلق اثر هنرى در 
حوزه سالمت و شهرام مكرى به عنوان مدرس دوره هاى 
آموزشى جشنواره تجليل شد، همچنين در اين مراسم از 
رامبد جوان و عوامل برنامه تلويزيونى خندوانه  با اهداى 
لوح و تنديس از سوى وزير بهداشت تقدير به عمل آمد.

وزير بهداشت: اميدوارم جشنواره فيلم سالمت در 
سال هاى بعد ودولت هاى آينده تداوم داشته باشد

آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزير  مراسم  اين  در 
نخستين  برگزاى  مطلوب  اثرات  به  اشاره  با  پزشكى 
فيلم  جشنواره  اميدواريم   : گفت:  سالمت  جشنواره 
سالمت در سال هاى بعد و همچنين در دولت هاى 

آينده  تداوم و استمرار داشته باشد.
دكتر سيد حسن هاشمى با گراميداشت هفته 
دولت و  ياد شهيدان رجايى و شهيد باهنر  ضمن ابراز 
تاسف به خاطر درگذشت هنرمند پيشكسوت كشورمان،  
داود رشيدى اظهار داشت : از همه عزيزانى كه هر يك 
به نوعى در برگزارى اين جشنواره همكارى و مشاركت 

داشتند، تشكر مى كنم.
وى با ابراز اميدوارى از اينكه  نخستين جشنواره 
سالمت طليعه اى براى اقدامات بهتر و برجسته تر در اين 
حوزه باشد، خاطرنشان كرد: اين جشنواره بايد در همه 
دولت هاى آينده استمرار داشته باشد. زيرا هيچ راهى 

براى پيشرفت به جز آگاهى وجود ندارد.
وزير  پزشكى  آموزش  و  درمان  بهداشت  وزير 
بهداشت با بيان اينكه ما بايد مردم را در برابر بيمارى ها 
آگاه كنيم ، ادامه داد:  البته همه بيمارى ها در حوزه 
سياسى، اقتصادى واجتماعى به اعتقاد ما پزشكان ناشى 

از بيمارى هاى جسمانى است.
هاشمى خاطرنشان كرد:  اميدوارم در سال هاى 
آينده شاهد نقش آفرينى بيش از پيش هنرمندان در 
حوزه سالمت باشيم و اميدوارم همه به فكر سالمت 

خود باشيم.
همچنين در اين مراسم دكتر هادى ايازى معاون 
اجتماعى وزير  در سخنانى بهداشت گفت: : اميدوارم 
جشنواره فيلم سالمت سال آينده با حضور بيشتر آثار 

سينمايى برگزار شود.
وى با اشاره به اهميت بازنمايى موضوعات سالمت 
محور در سينما و تلويزيون، گفت: يك پيام سالمت 
محور در يك فيلم يا سريال مى تواند بسيار تاثيرگذار 
عمل كند. چنانچه در جشنواره فيلم فجر چنين اتفاقى 

افتاد و فيلم هاى خوبى در اين حوزه توليد شده اند.
معاون اجتماعى وزير بهداشت خاطرنشان كرد: 

جشنواره فيلم سالمت به دنبال زمينه سازى براى توليد 
بيشتر آثار سينمايى و تلويزيونى در حوزه سالمت است تا 
موضوعات مد نظر وزارت بهداشت به اقشار مردم جامعه 
معرفى شود. ضمن اين كه ارتباط خوب بين جامعه 
هنرى و پزشكى را گسترده تر كرده و از ظرفيت هاى 

جامعه هنرى به نفع سالمت مردم استفاده شود
در ادامه اين مراسم همچنين دكتر ابراهيم داروغه 
زاده دبير نخستين جشنواره فيلم سالمت با اشاره به 
اهميت موضوع سالمت گفت: آمادگى حمايت از 10 

فيلم سينمايى با موضوع سالمت را داريم.
وى افزود: ما تالش كرديم با هدفگذارى و برنامه 
ريزى حول شعار محورى جشنواره كه جوان نمى توان 
ماند اما سالم چرا و توليد برنامه هاى الزم و انتشار سه 
شماره نشريه ويژه جشنواره آماده شويم براى ورود به 
حوزه اى كه تاكنون مغفول مانده بود و آن رويدادى 
تخصصى فرهنگى با محوريت سالمت فرهنگ سالمت 
و بازنمايى آن در فيلم ها، آثار نمايشى و رسانه هاى 

تصويرى بود.
به  گفت:  خود  ازسخنان  بخشى  در  داروغه زاده 
نمايندگى از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكى 
آمادگى حمايت از اينگونه آثار را داريم و دستمان را 
براى همكارى با همه فعاالن اين عرصه دراز مى كنيم 
تا از رهگذر همكنارى آن اراده و خالقيت و اين حمايت 
آثارى توليد شود كه پاسخگوى دغدغه  نياز مردم و 

همسو با اولويت هاى نظام سالمت كشور باشد.
اميدوارم بتوانيم بودجه اى كه صرف درمان مى شود 

را صرف آموزش و پيشگيرى كنيم
در ادامه اين مراسم از پوران درخشنده نويسنده 
و كارگردان پيشكسوت و باسابقه كشورمان با اهداى  

تنديس از سوى وزير بهداشت، تقدير شد.
پوران درخشنده نويسنده و كارگردان پيشكسوت 
سينما بعد از دريافت تنديس خود گفت: نمى دانيد كه 
چقدر از بودن در اينجا خوشحالم و اين كه اين جايزه 

را هرچه كه نام دارد، از وزير بهداشت دريافت مى كنم.
درخشنده افزود: مدت ها به اين فكر مى كردم كه 
با حضور وزير بهداشت اتفاقات خوبى براى مردم افتاده 
از بيمه و درمان گرفته تا سالمت آنها تغيير ملموسى 
وارد  شخصا  خود  سالمت  زمينه  در  ايشان  داشت. 
مى شوند و جشنواره فيلم سالمت بسيار به جا و خوب 
كار خود را اغاز كرده است زيرا ما به فرهنگسازى نياز 

داريم.

نخستين جشنواره فيلم سالمت با حضور وزير بهداشت و معرفى آثار برتر پايان يافت
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جامعه  بسيج  سازمان  رييس  رييس زاده،  محمد 
پزشكى در سخنرانى پيش از خطبه هاى نماز جمعه 
تهران با تبريك روز پزشك و داروساز از اهميت علم طب 
در دنيا گفت و افزود: مكتب ما نيازمند بررسى و برهان 
ندارد، بلكه در احاديث مختلف اين موضوع به خوبى مورد 

تاييد قرار گرفته است.
مفدا - رييس سازمان بسيج جامعه پزشكى در 
سخنرانى پيش از خطبه هاى نماز جمعه تهران با بيان 
اينكه يكى از مهمترين نحله هاى اثرگذار در جامعه 
است،  اسالمى  ايرانى  پزشكى  جريان  بشر،  پزشكى 
گفت:  نام بوعلى سينا و زكرياى رازى مرزها و قرن ها را 

در نورديده و باعث افتخار و غرور ملت ايران شده است.
مراسم  در  يونسكو  مديركل  رييس زادهافزود: 
بزگداشت كتاب هزاره «قانون» بوعلى سينا، اين كتاب را 

مرجع پزشكى بالمنازع طبيبان دنيا دانسته است.
وى با اشاره به سابقه درخشان تمدن ايرانى اسالمى 
در حوزه پزشكى، وجود پزشك آگاه و قابل اعتماد را 
از نيازهاى اساسى جامعه برشمرد و اظهار داشت: امام 
صادق(ع) فرمودند، سه گروه از مردم هستند كه هر 
جامعه اى به آن نياز دارد و محل رجوع مردم به كارهاى 
دنيا و آخرت است و اگر اين سه گروه در جامعه اى 
نباشد مردم آن دچار شوربختى مى شوند، اين سه فقيه، 

فرمانرواى نيكوكار و پزشك آگاه و قابل اعتماد هستند.

رييس زاده، كتاب «قانون» بوعلى سينا را جمع آورى 
تمام دانش پزشكى دنيا و مرجع پزشكى خوبى عنوان 
كرد كه 700 سال به عنوان مرجع بالمنازع دانشكده هاى 
رجوع  آن  به  پزشكى  اساتيد  و  دانشجويان  پزشكى 
مى كنند ضمن اينكه پايه رنسانس اروپا در علم هم بر 
اساس ترجمه كتاب هاى بوعلى سينا و زكرياى رازى 

صورت گرفته است.
وى با بيان اينكه جامعه پزشكى ايران در دوران هاى 
مختلف باعث افتخار شده اند، گفت: در دوران هاى پيروزى 
انقالب اسالمى، دفاع مقدس و دفاع از حرم اهل بيت، 
جامعه پزشكى كشور خدمات فراوانى را نشان داده اند 
ضمن آنكه آنها در حال حاضر در سخت ترين شرايط در 
دفاع از حرم اهل بيت و خدمات به مردم آن مناطق در 

برابر تروريست ها فعاليت هاى چشمگيرى دارند.

نشست صميمانه معاون فرهنگى و دانشجويى وزارت 
دانشجويى  عكس  و  فيلم  كانون هاى  اعضاى  با  بهداشت 

دانشگاه هاى علوم پزشكى برگزار شد.
عضو  دانشجويان  نشست  اين  در  مفدا  گزارش  به 
كانون هاى فيلم و عكس تعدادى از دانشگاه هاى علوم پزشكى 
در  فرهنگى  مسائل  و  مشكالت  درباره  و  داشتند  حضور 
دانشگاه ها با دكتر محمدرضا فراهانى معاون وزير به صورت رو 

در رو صحبت كردند. 
اين نشست سه شنبه دوم شهريورماه در حاشيه جشنواره 

فيلم سالمت و در پرديس سينمايى چارسو برگزار شد.
گفتنى است نخستين جشنواره فيلم سالمت از اول 
شهريورماه در پرديس سينمايى چارسو آغاز به كار كرده و 
ششم شهريور ماه مراسم اختتاميه اين جشنواره با همكارى 
سالن  در  سالمت  هنر  آواى  موسسه  و  بهداشت  وزارت 

همايش هاى رازى دانشگاه علوم پزشكى ايران برگزار شد.
اين رويداد سينمايى با نمايش 24 فيلم بلند سينمايى، 
39 مستند ، 35 كوتاه، 20تيزر و نماهنگ و 18 اثردانشجويى 

در پرديس سينمايى چارسو برگزار شد.

علوم  دانشگاه  پزشكى  اخالق  تحقيقات  مركز  عضو 
پزشكى تهران از نهايى شدن بيش از 30 سرفصل آيين نامه 

اخالق پزشكى كشور خبر داد.
به گزارش مفدا، عليرضا پارساپور، عضو گروه فلسفه و 
اخالق پزشكى فرهنگستان علوم پزشكى جمهورى اسالمى 
ايران از تدوين بيش از 30 فصل از آيين نامه اخالق پزشكى 

جمهورى اسالمى ايران خبر داد.
پزشكى  اخالق  نامه  آيين  طرح  كرد:  تصريح  وى 
جمهورى اسالمى ايران در مركز تحقيقات اخالق پزشكى 
دانشگاه علوم پزشكى تهران آغاز و تحقيقاتى در اين رابطه 

انجام شد.
پارساپور افزود: پيش نويس اين آيين نامه در جلساتى 
ميان فرهنگستان علوم پزشكى، سازمان نظام پزشكى و 
وزارت بهداشت به بحث گذاشته شده و بيش از 30 سرفصل 
بر اساس قوانين اسالمى و شرعى جمهورى اسالمى آن به 

تصويب  رسيد.

نشست صميمانه معاون فرهنگى وزير بهداشت 
با اعضاى كانون هاى فيلم و عكس

نهايى شدن بيش از 30 سرفصل آيين نامه 
اخالق پزشكى جمهورى اسالمى ايران 

كتاب قانون بوعلى سينامرجع بالمنازع طبيبان دنيا  است
رييس بسيج جامعه پزشكى در نطق قبل از خطبه هاى نمازجمعه:

همزمان با دومين روز از گراميداشت هفته دولت، 
12 پروژه در دانشگاه علوم پزشكى گناباد با حضور دكتر 
محمدرضا فراهانى، معاون فرهنگى و دانشجويى و دكتر 
نژادجواد، مديركل دانشجويى وزارت بهداشت، درمان و 

آموزش پزشكى افتتاح شد.
به گزارش مفدا گناباد، دكتر رضا احمدى، رئيس 
دانشگاه علوم پزشكى گناباد در مراسم افتتاح اين پروژه ها 
كه جمعى از مسؤوالن استانى و شهرستانى هم حضور 
داشتند، گفت: در مجموع براى احداث و بهره بردارى از 

اين پروژه ها، 112 ميليارد ريال هزينه شده است.
وى اظهار كرد: سالن ورزشى پوريا با 2900 متر 
مربع و خوابگاه دانشجويى 300 نفره فجر 2 با 4700 
متر مربع در 4 طبقه دو پروژه افتتاح شده در پرديس 
اين دانشگاه است كه با بهره بردارى از آن ها سرانه فضاى 
خواهد  خوبى  رشد  دانشجويان  ورزشى  و  خوابگاهى 

داشت.
احمدى، كلينيك تخصصى طب سنتى و طب 
كار، واحد دندانپزشكى مركز روشناوند، پايگاه سالمت 
غير ضميمه شماره 1 مركز سالمت جامعه شهيد دكتر 
فياض بخش، خانه بهداشت قوژد، محل استقرار تيم 
سالمت بيهود، به سازى مركز سالمت جامعه الزهرا مند 
و خانه بهداشت نوده پشنگ را از ديگر پروژه هاى مورد 

بهره بردارى عنوان كرد .
رئيس دانشگاه علوم پزشكى گناباد با اشاره به افتتاح 
4 پروژه بهداشتى و درمانى در شهرستان بجستان، اظهار 
كرد: اين پروژه شامل ساختمان شبكه بهداشت و درمان، 
مركز خدمات جامع سالمت شهيد قنبر آقايى، پايگاه 
اورژانس شهرى و بلوك زايمانى بيمارستان آيت ا.. مدنى 
بجستان است كه 22 ميليارد و 329 ميليون ريال براى 
احداث اين 4 پروژه با زيربناى 1930 مترمربع هزينه 

شده است.
از  بهره بردارى  كه  كرد  اميدوارى  اظهار  احمدى 
اين پروژه ها موجب بهبود كيفيت ارائه خدمات، افزايش 
شاخص هاى  ارتقاء  نهايت  در  و  مردم  رضايت مندى 

بهداشت و سالمت جامعه شود.

 افتتاح 12 پروژه در دانشگاه گناباد با حضور معاون وزير بهداشت
به مناسبت گراميداشت هفته دولت صورت گرفت؛ 
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در اردوى جهادى كه به مدت 15 روز در روستاى 
باغان شهرستان دشتى استان بوشهر برگزار مى شود، 
60 نفر از دانشجويان دختر و پسر دانشگاه علوم پزشكى 
بوشهر ، خدمات فرهنگى، آموزشى و بهداشتى به مردم 

محروم اين منطقه ارايه مى دهند.
به گزارش مفدا بوشهر، رضا زائرى مسؤول اردوى 
جهادى دانشگاه علوم پزشكى بوشهر در خصوص اعزام 
دانشجويان اين دانشگاه به اردوى جهادى گفت: 60 نفر 
از دانشجويان دختر و پسر دانشگاه علوم پزشكى بوشهر با 
حضور در مناطق محروم در قالب اردوى جهادى به مدت 
15 روز به مردم محروم اين مناطق خدمات فرهنگى، 

آموزشى و بهداشتى ارائه مى كنند.
فرهنگى  آموزش هاى  دوره ها  اين  افزود:در  وى 
در زمينه قرآن، اعتقادات، مشاوره تحصيلى و كنكور، 
خدمات آموزش بهداشت از قبيل بهداشت عمومى و 
فردى، تغذيه سالم، بيمارى هاى غير واگير، فشار خون 

و ديابت به مردم اين روستا ارايه مى شود.
زايرى همچنين بيان داشت: برنامه هاى فرهنگى 
متعددى مانند ديدار با خانواده هاى شهدا، كمك در 
احمر،  هالل  جوانان  خانه  دارالقرآن،  احداث  جهت 
تجهيزكتابخانه مسجد روستا و برپايى نمايشگاه عفاف و 

حجاب توسط دانشجويان انجام خواهد شد.

وى خاطر نشان كرد: برگزراى همايش طب سنتى 
با حضور يكى از اساتيد برجسته اين رشته و نشست با 
نخبگان روستا با حضور مسؤوالن شهرستان دشتى از 
ديگر برنامه هاى اين اردوى جهادى است كه با همكارى 

دانشجويان اجرا مى شود.
جامعه  بسيج  سازمان  همكارى  با  افزود:  زائرى 
پزشكى استان از هفتم تا دهم شهريورماه، بيمارستان 
صحرايى در اين روستا راه اندازى مى شود و خدمات 
تخصصى پزشكى شامل: زنان و زايمان، ارتوپدى، داخلى، 
گوارش، تغذيه، روانشناسى و دندانپزشكى  به صورت 
رايگان در اختيار مردم محروم اين منطقه و روستاهاى 
اطراف قرار خواهد گرفت و انواع آموزشها و خدمات 

پزشكى در اين زمينه ارايه خواهدشد.

دانشگاه علوم پزشكى فسا براى آشنايى دانشجويان 
با طرح تحول آموزشى از 14 تا 16 شهريورماه سال 
جارى مدرسه تابستانى برگزار مى كند. مدرسه تابستانى 
يك برنامه پژوهشى است كه با هدف مطالعه مسائل 
چالش برانگيز در حوزه دانشگاهى در توسط دانشگاه ها و 

مدارس پژوهشى برگزار مى شود.
به گزارش مفدا- فسا- دانشگاه علوم پزشكى فسا  
دانشجويان  مهارت هاى  ارتقاى  دانش افزايى،  هدف  با 
و آشنايى آنان با طرح تحول آموزشى از  14 تا 16 

شهريورماه سال جارى مدرسه تابستانى برگزار مى كند.
تابستانى  مدرسه هاى  گزارش،  اين  اساس  بر 
فرصتى را فراهم مى كند تا دانشگاه ها از امور آموزشى و 

پژوهشى متعارف فاصله گرفته و برنامه هاى شراكت در 
مناقشه هاى علمى روز بپردازند.

مهمترين اهداف برگزارى مدرسه تابستانه اين است 
كه حوزه دانش را از محدوده دانشگاه فراتر برده و دايره اى 

آن را به نخبگان غيردانشگاهى نيز گسترش مى دهد.
در اين راستا دانشگاه علوم پزشكى فسا مدرسه 
تابستانى با محورهاى آينده نگارى و مرجعيت علمى، 
زيست فناورى در آينده پزشكى، دانشجويان دانشگاه 
هاى نسل سوم، طب سنتى در نظام سالمت، فلسفه 
و چيستى علم، اخالق حرفه اى، الگوهاى آموزش در 
سالمت، Concept Map ، تفكر انتقادى و تكنيك هاى 

خالقيت برگزار مى كند.

مراسم كلنگ زنى ساختمان 24 كالسه و سالن 
ورزشى چند منظوره دانشكده علوم پزشكى مراغه با 
حضور فرماندار شهرستان مراغه، سرپرست و معاونان اين 

دانشكده برگزار شد.
به گزارش مفدا مراغه، در اين مراسم دكتر على 
جنتى سرپرست دانشكده علوم پزشكى مراغه، به لزوم 
كرد  اشاره  دانشكده  آموزشى  زيرساخت هاى  توسعه 
و گفت: با توجه به اينكه در سال گذشته چهار رشته 
جديد در دانشكده ايجاد  شد و در سال هاى پيش رو 

قصد داريم امكان ايجاد رشته هاى ديگر مورد نياز منطقه 
را در اين دانشكده فراهم كنيم، افزايش فضاى آموزشى 
از اولويت هاى برنامه ما است. وى در بخش ديگرى از 
سخنان خود ضمن تاكيد بر اهميت توجه به فعاليت هاى 
رفاهى دانشجويان در كنار فعاليت هاى آموزشى، افزود: 
گفته مى شود روح سالم در بدن سالم است، با در نظر 
گرفتن اين نكته و به منظور داشتن دانشجويانى سرحال 
و سرزنده به زودى سالن ورزشى چند منظوره اى در 

محوطه اين دانشكده احداث مى شود.

اردوى جهادى دانشجويان بسيجى دانشگاه علوم پزشكى بوشهر آغاز شد

دانشگاه علوم پزشكى فسا مدرسه تابستانى برگزار مى كند

دانشجويان دانشكده علوم پزشكى مراغه صاحب سالن ورزشى مى شوند

اردوهاى جهادى بسيج دانشجويى دانشگاه علوم پزشكى 
اردبيل از ششم شهريور ماه با حضور 120 نفر از دانشجويان 

رشته هاى مختلف اين دانشگاه آغاز شد.
از  نفر  اردوها 120  اين  در  اردبيل،  مفدا  گزارش  به 
دانشجويان جهادگر رشته هاى مختلف دانشگاه علوم پزشكى 
اردبيل در مراسمى با بدرقه مسؤوالن اين دانشگاه راهى 
مناطق محروم استان شدند تا به مدت 10 روز در هفت 

روستاى محروم استان به انجام خدمات پزشكى بپردازند.
گفتنى است دانشجويان خدمات مختلفى چون ويزيت 
و داروى رايگان، خدمات داندانپزشكى، پايش قند خون، 
برگزارى كالس هاى آموزشى، رفع ايرادات درسى و پاكسازى 

محيط روستاها را به روستاييان ارايه مى دهند.

دانشجويان دانشگاه علوم پزشكى 
اردبيل عازم اردوى جهادى شدند

به گزارش پايگاه خبرى مفدا همدان، معاون توسعه 
مديريت و منابع دانشگاه علوم پزشكى همدان در مراسم 
كلنگ زنى دانشكده پرستارى اسدآباد اظهار كرد: پروژه 
احداث دانشكده پرستارى به عنوان نخستين پروژه پرديس 
دانشكده علوم پزشكى اسدآبادبه مساحت 20 هكتار ازجمله 
پروژه هاى مصوب سفر رياست جمهورى به استان است كه 
زير بناى 3 هزار مترمربع در 4 طبقه با سازه فلزى احداث و 

با دارا بودن بخش هاى مختلف مورد استفاده قرار مى گيرد.
دكتر رشيد حيدرى مقدم ابراز اميدوارى كرد كه با 
عنايت به اعتبارات ملى و اعتبارات از محل سفر رياست 
جمهورى پروژه مورد نظر در صورت تخصيص منابع طى 
مدت زمان دو سال احداث و بهره بردارى شود و زمينه ساز 
احداث پروژه هاى بعدى ازجمله دانشكده بهداشت، ستاد 

مركزى، سالنهاى غذاخورى، سالن ورزشى و...   باشد.
در ادامه رئيس دانشكده علوم پزشكى اسدآباد در حاشيه 
كلنگ زنى دانشكده پرستارى شهرستان اسدآباد، توسعه 
آموزشى و پژوهشى را يكى از مهمترين اركان توسعه يافتگى 
و حركت به سوى تعالى و پيشرفت شكوفايى استعدادها و 
بالندگى علمى و فرهنگى جامعه دانست و گفت: اين اقدام 
مى تواند مسير حركتى جامعه و كشور را  در توليد علم  و 

فناورى و دستيابى به اهداف توسعه پايدارى هموار سازد.

كلنگ احداث دانشكده پرستارى 
اسدآباد به زمين زده شد
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مدير فرهنگى دانشگاه علوم پزشكى ايالم از حضور 
چشمگير اعضاى فعال كانون فيلم و عكس دانشجويى 
اين دانشگاه در اولين جشنواره فيلم سالمت كشور خبر 

داد.
به گزارش مفدا ايالم، مدير فرهنگى دانشگاه علوم 
پزشكى ايالم گفت: اعضاى فعال كانون فيلم و عكس 
دانشجويى اين دانشگاه به همراه كارشناس فرهنگى و 
عليرضا يادگارآزادى نماينده كانون هاى فرهنگى در اولين 
جشنواره فيلم سالمت كه يكم تا ششم شهريور ماه در 

پرديس سينما چهارسو برگزار شد، حضور پيدا كردند.
روح اهللا استاك افزود: اين جشنواره باتاكيد دكتر 
فراهانى معاون فرهنگى و دانشجويى وزارت بهداشت  در 
زمينه نقش پررنگ كانون هاى فيلم و عكس دانشگاه هاى 
علوم پزشكى كشور  براى شناسايى و آموزش فيلم سازان 
با انگيزه و عالقه مند به فيلم هاى كوتاه و بلند در حوزه 

سالمت برگزار شد.

وى با اشاره به اهداف برگزارى اين جشنواره، اظهار 
داشت: هدف از برگزارى جشنواره سالمت شناسايى و 
و  است  فيلم سازى  به  عالقه مند  دانشجويان  آموزش 
دانشجويان عضو كانون فيلم و عكس اين دانشگاه كه به 
جشنواره اعزام شده اند در كارگاه هاى آموزش فيلم سازى 
شركت مى كنند كه كار تدريس اين دوره ها را  هنرمندان، 
مدرسان و كارگردانان برجسته سينما و تلويزيون كشور، 
از جمله پوران درخشنده، تهمينه ميالنى، سيروس 

رنجبر و شخصيت هنرى سينما و تئاتر برعهده دارند.

فرناز دالورى، دانشجوى سال چهارم پزشكى از 
دانشگاه علوم پزشكى تهران كه در نخستين جشنواره 
فيلم سالمت، به خاطر ساخت انيميشين«سفيد جامه 
و تب طبابت» موفق به دريافت تنديس و جايزه نخست 
را  سالمت  جشنواره  برگزارى  سطح  شد،  بخش  اين 
جشنواره  اين  برگزارى  وگفت:  كرد  توصيف  مطلوب 
هنرى، بهترين فرصت براى ارايه توانمندى هاى هنرى 

دانشجويان در عرصه سالمت كشور است.
وى   با اشاره به تجربه نخست برگزارى جشنواره فيلم 
سالمت و رقابت شركت كنندگان در بخش هاى مختلف 
اظهار داشت: آثار خوبى از هنرمندان جوان كشورمان 
به خصوص دانشجويان در زمينه انيمشين، فيلم مستند، 
فيلم كوتاه، نماهنگ و تيزر  در اين جشنواره به نمايش 

درآمد كه حاكى از پتانسيل هاى باالى دانشجويان در 
عرصه هنرى است. اميدوارم با تجربه اى كه از برگزارى 
اولين جشنواره به دست آمد، بتوانيم شاهد آثار بهترى از 

سوى دانشجويان در جشنواره هاى آينده باشيم.

در راستاى تحقق فرهنگ حجاب و كتابخوانى، 
مسابقه بزرگ كتابخوانى «چگونه فرزندان ما با حجاب 
مى شوند» ويژه كاركنان توسط كميته صيانت از حريم 
امنيت عمومى و دفاع از حقوق شهروندى در دانشگاه 

علوم پزشكى لرستان برگزار شد.
دبيرخانه  مسؤول  كارشناس  لرستان-   - مفدا 
كميته صيانت از حريم امنيت عمومى و دفاع از حقوق 
شهروندى در دانشگاه علوم پزشكى لرستان در خصوص 
برگزارى مسابقه كتابخوانى گفت: پس از اطالع رسانى و 
ثبت نام، كتاب«چگونه فرزندان ما با حجاب مى شوند» اثر 
احمد لقمانى ميان پرسنل داوطلب توزيع شد و با طرح 

سوال از اين منبع آزمون گرفته شد.
سيده هاجر موسوى افزود: 190 نفر از  پرسنل 
دانشگاه اعم از معاونت ها، بيمارستان ها و شبكه هاى 

بهداشت در مسابقه ثبت نام كردند كه امروز دوشنبه 
هشتم شهريور به طور همزمان از انها آزمون گرفته شد و 

نتايج آن به زودى اعالم مى شود.
وى در خصوص جوايز نفرات برتر بيان داشت: به 
سه نفر اول به شرط كسب 95 تا 100 درصد امتياز، 
كمك هزينه سفر عتبات عاليات به مبلغ هفت ميليون 
ريال، سه نفر  دوم به شرط كسب 85 تا 94 درصد 
امتياز،  كمك هزينه سفر مشهد مقدس به مبلغ چهار 
ميليون ريال، سه نفر سوم به شرط كسب 75 تا 84 
درصد امتياز،  كمك هزينه سفر به قم - جمكران به مبلغ 

دو ميليون ريال تعلق مى گيرد.
 وى افزود: عالوه بر جوايز باال به نفر از برندگان كارت 
هديه يك ميليون ريالى و به يك نفر  نيز به قيد قرعه 

جايزه ى ويژه تعلق مى گيرد.

به مناسبت بزرگداشت هفته دولت خوابگاه استاندارد 
دانشجويى با ظرفيت 300 نفر، ظهر امروز با حضور دكتر 
محمد رضا فراهانى معاون فرهنگى، دانشجويى وزير بهداشت 

در گناباد مورد بهره بردارى قرار گرفت.
به گزارش مفدا گناباد، اين خوابگاه دانشجويى امروز طى 
مراسمى با حضور دكتر محمد رضا فراهانى معاون فرهنگى 
دانشجويى وزير بهداشت و دكتر جالل نژاد جواد مديركل 
دانشجويى اين وزارتخانه، دكتر رضا احمدى رييس دانشگاه 
علوم پزشگى گناباد، امام جمعه و فرماندار اين شهرستان 

افتتاح شد و مورد بهره بردارى قرار گرفت.
معاون فرهنگى، دانشجويى دانشگاه علوم پزشكى گناباد 
در حاشيه بهره بردارى از اين پروژه عمرانى در گفت وگو با 
خبرنگار مفدا گناباد اظهار داشت: اين خوابگاه دانشجويى با 
زيربناى 4700 مترمربع  در 4 طبقه و با اعتبار بالغ بر 57 

ميليارد ريال امروز به بهره بردارى رسيد.
 دكتر محمد حسن مينوييان خاطرنشان كرد: با افتتاح 
اين خوابگاه دانشجويى كه در هفته دولت صورت گرفت، پاره 
اى از مشكالت اسكان برخى از دانشجويان علوم پزشكى 

گناباد مرتفع شد.
وى خاطرنشان كرد: اين خوابگاه دانشجويى در پرديس 
دانشگاه علوم پزشكى گناباد واقع شده و اعتبارات ساخت آن 

از سوى وزارت بهداشت تأمين شده است.
مينوييان همچنين از افتتاح سالن ورزشى پوريا در 
دانشگاه علوم پزشكى گناباد به مناسبت هفته دولت خبر 
داد وگفت: اين سالن ورزشى با ظرفيت 2900 متر مربع، 
در راستاى افزايش سرانه فضاى ورزشى دانشجويى احداث 

شده است.
وى افزود: سالن ورزشى پوريا داراى سالن هاى اصلى 
است كه در دو طبقه ساخته شده و در اين بناى ورزشى 
سالن هاى مجزاى فوتبال، فوتسال، واليبال، فوتبال دستى، 
ايروبيك، بدنسازى، كشتى و رزمى براى استفاده دانشجويان 

علوم پزشكى گناباد احداث شده است.
پزشكى  علوم  دانشگاه  دانشجويى  فرهنگى ،  معاون 
دولت  هفته  مناسبت  به  همچنين  داشت:  اظهار  گناباد، 
مقرر است عصر امروز با حضور معاون وزير بهداشت، چند 
پروژه عمرانى و بهداشتى از جمله شبكه بهداشت و درمان 
شهرستان بجستان، مركز جامع سالمت شهيد قنبرآقايى 
بجستان  و بلوك زايمانى بيمارستان آيت ا... مدنى بجستان 

با حضور معاون وزير بهداشت؛
خوابگاه دانشجويى با ظرفيت 300 نفر 

در گناباد به بهره بردارى رسيد

حضور چشمگير دانشجويان ايالمى در اولين جشنواره فيلم سالمت 

برگزارى جشنواره سالمت بهترين فرصت براى ارايه توانمندى هاى دانشجويان است

مسابقه بزرگ كتابخوانى در دانشگاه لرستان برگزار شد

برگزيده بخش انيمشين نخستين جشنواره فيلم سالمت:



هى6
شگا

دان

هفته نامه خبرى و اطالع رسانى مفدا
Aug 29 2016سال دوم، شماره سى ام، د وشنبه هشتم شهريور 1395

طرح سيماى زندگى دانشجويان توسط اداره مشاوره 
و سالمت روان براى دانشجويان كليه مقاطع تحصيلى 
دانشگاه علوم پزشكى شيراز و در راستاى بررسى جامع 
وضعيت اجتماعى،  تحصيلى و سبك زندگى دانشجويان 

به اجرا در آمد.
به گزارش مفدا شيراز، طرح پرسشنامه سيماى 
زندگى دانشجويى، جهت دانشجويان مشغول به تحصيل 

در اين دانشگاه به اجرا در آمد.
معاونت  دانشجويان  مشاوره  مركز  اداره  رييس 
فرهنگى و دانشجويى دانشگاه علوم پزشكى شيراز با 
اعالم اين خبر گفت: اين طرح در راستاى بررسى جامع 
وضعيت اجتماعى،  تحصيلى و سبك زندگى دانشجويان 
اين  دانشجويان  روان  سالمت  و  مشاوره  اداره  توسط 

دانشگاه اجرا شد.
دكتر آرش مانى، ادامه داد: اداره مشاوره دانشجويى 
دريافت  از  پس  دانشجويى،  و  فرهنگى  معاونت 
دستورالعمل اجرايى از طرف وزارت بهداشت در خصوص 
آغاز اجرايى كردن طرح سيماى زندگى دانشجويان؛ 
ضمن مكاتبه با معاونت فرهنگى و دانشجويى دانشگاه، 
مقدمات تهيه و توزيع مناسب اين پرسشنامه را ميان 

دانشجويان آغاز كرد.
مذكور  طرح  كه  موضوع  اين  به  اشاره  با  وى 
از  اعم  تحصيلى  مقاطع  كليه  دانشجويان  جهت 

و  اى  حرفه  دكترى  ارشد،  كارشناسى، كارشناسى 
دكتراى تخصصى به اجرا در آمده، اظهار داشت: پس از 
انجام مكاتبات الزم با معاونت آموزشى دانشگاه و انجام 
هماهنگى با ساير دستگاه ها و واحدهاى ذيربط، اين 
پرسشنامه در كليه دانشكده هاى دانشگاه علوم پزشكس 

شيراز توزيع شد.
عضو هيأت علمى دانشگاه علوم پزشكى شيراز ادامه 
داد: پس از هماهنگى و برگزارى جلسات توجيهى الزم 
و مراجعه به دانشكده ها، جهت ورود و ثبت اطالعات 
بدست آمده در نرم افزار مربوطه، پرسشنامه ها توزيع و 
كليه اطالعات بدست آمده در نرم افراز  فوق ثبت و در 
ادامه جهت آناليز اين اطالعات،  داده ها از طريق ايميل 
و پرسشنامه ها از طريق پست، به دفتر مركزى  مشاوره 

وزارت بهداشت ارسال شد.

رييس دانشگاه علوم پزشكى شاهرود گفت: با توجه 
به اهميت دستاوردها و خدمات نوين فناورى نانو در 
حوزه هاى علوم مختلف به ويژه علوم پزشكى، رشته نانو 
پزشكى از مهر امسال در اين دانشگاه راه اندازى و دانشجو 

مى پذيرد.
به گزارش مفدا شاهرود، دكتر سيد عباس موسوى 
با اعالم خبر پذيرش دانشجو در رشته نانو پزشكى در 
دانشگاه علوم پزشكى شاهرود براى نخستين بار  گفت: 
با توجه به اهميت دستاوردها و خدمات نوين فناورى نانو 
در حوزه هاى علوم مختلف به ويژه در علوم پزشكى، اين 
رشته به ساير رشته هاى اين دانشگاه اضافه شده و از مهر 

امسال دانشجو مى پذيرد.
وى با بيان اينكه اين رشته جديد تلفيقى از رشته 
پزشكى و نانو فناورى براى خدمات متنوع و نوين در 
پزشكى و جامعه به شمار مى رود، ادامه داد: از ابتداى 

مهرماه 95 ، چهار دانشجو در مقطع كارشناسى ارشد 
اين گرايش پذيرش و مشغول به تحصيل خواهند شد.

اين  مقام مسؤول تاكيد كرد: با راه اندازى اين رشته 
جديد و كاربردهاى فراوان آن افق هاى روشن و نوينى 

درحوزه هاى تخصصى اين علوم ايجاد مى شود.
رئيس دانشگاه علوم پزشكى شاهرود افزود: بيش 
از 500 نفر پزشك، دندانپزشك، داروساز و متخصص 
آزمايشگاه در حوزه هاى تخصصى و عمومى و افراد داراى 
پروانه با اين دانشگاه و سازمان نظام پزشكى شاهرود 

همكارى دارند.
موسوى بيان داشت: پس از اجراى طرح تحول 
سالمت كمبود قابل توجهى در رشته هاى تخصصى 
پزشكى براى ارائه خدمات به مردم احساس نمى شود و 
موارد الزم در رشته هاى تخصصى پس از جمع بندى به 

وزارت بهداشت اعالم مى شود.

وزارت  پزشكى  آموزش  سنجش  مركز  رئيس 
آزمون  دوره  سى امين  رشته  انتخاب  گفت:  بهداشت 
دستيارى دندانپزشكى فردا چهارشنبه دهم شهريور به 

پايان مى رسد.
به گزارش مفدا، دكتر محمدحسين پوركاظمى 
امين  سى  داوطلبان  كرد:  اظهار  مطلب  اين  اعالم  با 
دوره آزمون دستيارى دندانپزشكى تا ساعت 24 فردا 

چهارشنبه دهم شهريور فرصت دارند با مراجعه به سايت 
http://www.sanjeshp.ir/  نسبت به انتخاب رشته خود اقدام 

كنند.
در  نفر  حدود 2057  كرد:  تصريح  ادامه  در  وى 
سى امين دوره آزمون دستيارى دندانپزشكى امسال ثبت 
نام كردند كه از اين تعداد 1655 نفر در جلسه آزمون 

شركت داشتند.

رييس دانشگاه علوم پزشكى اصفهان به همراه معاونان 
اين دانشگاه با حضور در روستاهاى ترمه عليا و سفلى از توابع 
شهر چادگان استان اصفهان از فعاليت هاى خدماتى، فرهنگى 

و عمرانى اردوى جهادى دانشجويان بسيجى ديدن كرد.
به گزار ش مفدا اصفهان، دكتر اصغرى رييس دانشگاه 
معاون  يوسفى  دكتر  همراه  به  اصفهان،    پزشكى  علوم 
پشتيبانى و دكتر شاهمرادى معاون دانشجويى و فرهنگى 
دانشگاه با حضور در روستاهاى ترمه عليا و سفلى از توابع شهر 
چادگان از فعاليت هاى خدماتى، فرهنگى و عمرانى اردوى 

جهادى دانشجويان بسيجى اين دانشگاه بازديد كرد.

اولين نشست عمومى طرح و بررسى معروفات و منكرات 
شايع ادارى چهارم شهريور ماه در مجتمع فرهنگى دانشگاه 

علوم پزشكى كرمانشاه برگزار شد.
به گزارش مفدا كرمانشاه ، اولين نشست عمومى طرح 
و بررسى معروفات و منكرات شايع ادارى باحضور درويشى 
پور، مسؤول هماهنگ كننده ستاد امر به معروف و نهى از 
منكر  استان كرمانشاه، دكتر رضا على بخشى معاون فرهنگى 
دانشجويى دانشگاه، دكتر توانايى، مدرس و عضو هيات علمى 
دانشگاه آزاد اسالمى، و جمعى از مديران و روساى ادارات 
دانشگاه چهارم شهريور ماه در مجتمع فرهنگى دانشگاه علوم 

پزشكى كرمانشاه برگزار شد.
معاون  بخشى  رضاعلى  دكتر  گزارش  اين  اساس  بر 
فرهنگى دانشجويى در ابتداى مراسم با تبريك  روز كارمند، 
بر جايگاه امر به معروف و نهى از منكر در جامعه دانشگاهى 
مهارت  و  هدايت  هنر  كتاب  خصوص  در  و  كرد  تاكيد 

بازدارندگى مطالبى ارائه كرد. 

كالس آموزشى آشنايى با بحران هاى روانى با حضور 
مسؤوالن و متصديان خوابگاهى در دانشگاه علوم پزشكى 

سمنان برگزار شد.
با  آشنايى  آموزشى  كالس  سمنان،  مفدا  گزارش  به 
بحران هاى روانى با حضور مسؤوالن و  متصديان خوابگاه هاى 
خوابگاه هاى  در  مشاوره  دفتر  كارشناسان  و  دانشجويى 

دانشجويى دانشگاه علوم پزشكى سمنان برگزار شد.
بر اساس اين گزارش دكتر سلطانى مسؤول دفتر مشاوره  
و مدرس دوره با ارائه اموزش هاى الزم در  كالس آموزشى، 
كارشناسان و متصديان خوابگاه ها را با بحران هاى روانى 
خوابگاه هاى دانشجويى آشنا كرد و شركت كنندگان در دوره 
نيز درمورد موضوع كالس با مدرس بحث و تبادل نظر كردند.

رييس دانشگاه اصفهان از فعاليت هاى اردوى 
جهادى مناطق محروم چادگان بازديد كرد

اولين نشست عمومى طرح معروفات و منكرات 
شايع ادارى در دانشگاه كرمانشاه برگزار شد

كالس آموزشى آشنايى با بحرانهاى روانى 
در خوابگاه هاى دانشگاه سمنان برگزار شد

طرح «سيماى زندگى دانشجويى» در دانشگاه علوم پزشكى شيراز اجرا شد

دانشگاه شاهرود براى نخستين بار در رشته نانو پزشكى دانشجو مى پذيرد

دهم شهريورآخرين فرصت انتخاب رشته آزمون دستيارى دندانپزشكى اعالم شد
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دبيرشوراى فرهنگ عمومى گفت: هم اينك چهار و 
نيم ميليون نفر از دانشجويان دانشگاه ها و مراكز آموزش 

عالى در ايران مجرد هستند.
حجت االسالم حسين شاهمرادى عصريكشنبه 
در نهمين دوره همايش انديشه هاى آسمانى در جمع 
فعاالن كانون هاى فرهنگى مساجد درمشهد افزود : 

آمارهاى ازدواج و طالق رضايت بخش نيست.
وى ادامه داد: سن ازدواج افزايش يافته و افزون 
بر11ميليون جوان مجرد در ايران وجود دارند كه حدود 

4.5 ميليون نفر آنها دانشجو هستند.
دبيرشوراى فرهنگ عمومى سخت كردن شرايط 
هاى درون خانوادگى از  چشم هم چشمى  ازدواج و 
مهمترين داليل كاهش ازدواج ذكر و بيان كرد: صدا و 
سيما، رسانه ها، ماهواره ها و فضاهاى مجازى نيز سبب 

تغيير سبك زندگى شده اند.
وى گفت : در اين ميان كانون هاى مساجد از 
مهمترين مراكزى هستند كه مى توانند زمينه خودسازى 

جوانان، خانواده ها و جامعه را فراهم كنند.
به كانون  : اگر  افزود  شاهمرادى  االسالم  حجت 
خانواده به درستى پرداخته شود بسيارى از مشكالت 

اجتماعى حل مى شود و براى رسيدن به اين هدف نبايد 
مساجد را دست كم گرفت.

آسيب  مهمترين  طالق  پديده  داد:  ادامه  وى 
اجتماعى درجامعه و اتفاقات پس از آن فاجعه است، 
بيشترين طالق ها در پنج سال نخست زندگى زناشويى 
و به دليل نا آگاهى زن و شوهر از شاخص هاى مرتبط با 

تحكيم خانواده رخ مى دهد.
هاى  كانون  گفت:  عمومى  فرهنگ  دبيرشوراى 
مساجد و مشاوره ها مى توانند نقش مهمى در آگاه 
سازى زوجين و آموزش آئين همسردارى داشته باشند، 
اين كانون ها مساجد سرمايه اى اجتماعى براى رفع 

آسيب هاى اجتماعى هستند.

علوم  دانشگاه  برنامه  فوق  و  فرهنگى  امور  مدير 
پزشكى گلستان، از برگزارى اولين دوره آموزشى»طرح 
دانشجو، معلم» به ميزبانى اين دانشگاه به مدت يك 
هفته و با حضور دانشجويان قرآنى دانشگاه هاى علوم 

پزشكى كشور خبر داد.
مفدا - گلستان- مدير امور فرهنگى و فوق برنامه  
دانشگاه علوم پزشكى گلستان، از برگزارى اولين دوره 
آموزشى»طرح دانشجو، معلم» به ميزبانى اين دانشگاه با 
حضور 150 نفر از دانشجويان قرآنى دانشگاه هاى علوم 

پزشكى كشور خبر داد.
دانشجو،  برگزارى «طرح  از  هدف  روحى،   قنبر 
معلم» را تحقق سياست هاى وزارت بهداشت مبنى بر 
گسترش آموزه هاى قرآنى در بين دانشجويان و استفاده 
از پتانسيل هاى موجود براى آموزش مفاهيم قرآنى، 
عنوان كرد و افزود: با عنايت به اهميت قرآن به عنوان 
نور هدايت بشريت و سياست هاى وزارت بهداشت براى 
توسعه آموزه هاى قرآنى در بين دانشجويان علوم پزشكى، 
همچنين استفاده بهينه از پتانسيل موجود در ميان 
دانشجويان دانشگاه براى آموزش مفاهيم قرآنى، طرح 
دانشجو- معلم قرآنى براى نخستين بار توسط مركز قرآن 

و عترت وزارت با همكارى اين دانشگاه برگزار مى شود.
وى با اشاره به اجراى اين طرح براى اولين بار در 
دانشگاه علوم پزشكى گلستان، اظهار داشت: با توجه 
استقبال گسترده دانشجويان و كاركنان اين دانشگاه از 
برنامه هاى قرآنى و افزايش رتبه هاى كسب شده در 
جشنواره هاى قرآن دانشگاه هاى علوم پزشكى كشور 

توسط اين دانشگاه، مسؤوالن دانشگاه را بر آن داشت 
تا به منظور افزايش انگيزه دانشجويان براى گرايش به 
قرآن كريم براى اولين بار مسؤوليت برگزارى اين دوره 
را بر عهده بگيرند و اميدوار هستيم بتوانيم بعنوان اولين 
تجربه بيشترين بهره را از آن برده و به اهداف كمى و 

كيفى آن دست يابيم.
قنبر روحى، اظهار داشت: دوره آموزشى»طرح تربيت 
دانشجو، معلم قرآن كريم» ويژه دانشجويان دانشگاه هاى 
علوم پزشكى كشور در راستاى توسعه فرهنگ و آموزه 
هاى قرآنى و تربيت و نيروهاى متخصص با بهره گيرى 
از ظرفيت هاى دانشجويى به مدت هفت روز به ميزبانى 
دانشگاه علوم پزشكى گلستان برگزار مى شود و  150 نفر 
از دانشجويان منتخب قرآنى از دانشگاه هاى سراسر كشور 
در اين دوره حضور پيدا مى كنند. البته در طول اين دوره 
جهت رفاه بيشتر حال  شرشكت كنندگان فوق برنامه 

هاى نيز در نظر گرفته شده است.

دبيرشوراى فرهنگ عمومى از وجود 4/5ميليون دانشجو مجرد خبر داد

اولين دوره آموزشى»طرح دانشجو، معلم» در دانشگاه گلستان برگزار مى شود

جهادگران دانشگاه علوم پزشكى بقيه اهللا 
به مناطق محروم اعزام شدند

دانشگاه كاشان در سى امين سال 
تاسيس جشنواره فرهنگى برگزار مى كند

هشتمين دوره ضيافت انديشه 
 دانشگاه شاهرود آغاز شد

دانشجويان جهادگر دانشگاه علوم پزشكى بقيه اله از 
چهارم شهريور به مدت يك هفته در منطقه محروم موگويى 
از توابع شهرستان كوهرنگ استان چهارمحال و بختيارى به 

ارايه خدمات پزشكى و فرهنگى مى پردازند.
به گزارش مفدا بقيه اهللا، مجتبى نادرى مسؤول بسيج 
دانشجويى دانشگاه علوم پزشكى بقيه اله از اعزام تيم هاى 

جهادى به مناطق محروم چهار محال و بختيارى خبر داد.
وى با اعالم اين خبر افزود: امسال نيز همچون گذشته 
و  دندانپزشكان  پزشكان،  استقبال  با  جهادى  اردوى  اين 

دانشجويان اين دانشگاه مواجه شد. 
نادرى در ادامه گفت: تيم درمانى شامل پزشكان عمومى 
و تخصصى در زمينه هاى اطفال، زنان و مامايى، داخلى و 
جراحى و همچنين تيم تخصصى دندانپزشكى و بهداشت 
محيط به مدت يك هفته در منطقه محروم موگويى مشغول 

خدمت رسانى مى شوند.

پزشكى  علوم  دانشگاه  دانشجويى  فرهنگى  معاونت 
كاشان از برگزارى جشنواره مسابقات فرهنگى به مناسبت 

سى امين سال تأسيس اين دانشگاه خبر داد.
مفدا - كاشان- معاونت فرهنگى دانشجويى دانشگاه 
علوم پزشكى كاشان به مناسبت سى  امين سالگرد تأسيس 
اين دانشگاه، جشنواره فرهنگى با موضوعات عكاسى، طراحى، 
طراحى پوستر، كاريكاتور، خاطره  نويسى، داستان، شعر طنز، 

فيلم كوتاه، نقاشى، نماهنگ برگزار مى كند
بر اساس اين گزارش جشنواره مسابقات فرهنگى اين 
دانشگاه با دو محور موضوعى در دو بخش آزاد و ويژه با محور 

فرهنگ سالمت برگزار مى شود.
عالقه مندان براى شركت در جشنواره مى  توانند آثار 
خود را تا پايان شهريور 95 براى امور فرهنگى دانشگاه واقع 

در دانشكده پزشكى ارسال نمايند.

مفدا- شاهرود- با حضور حجت االسالم والمسلمين 
دكتر مظفرى به عنوان استاد دوره هشتمين دوره طرح 

ضيافت اساتيد دانشگاه علوم پزشكى شاهرود آغاز شد.
بر اساس اين گزارش در مراسم افتتاحيه اين طرح دكتر 
حميد واحدى معاون آموزشى دانشگاه شاهرودبه نمايندگى 
از رييس دانشگاه، امام جمعه شهرستان شاهرود و  مسؤول 
نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه سخنرانى كرد.

گفتنى است كه اساتيد شركت كننده در اين طرح دوره 
سوم اخالق علمى و حرفه اى را مى گذرانند

مدير امور فرهنگى دانشگاه علوم پزشكى گلستان خبر داد:



هفته نامه اطالع رسانى معاونت فرهنگى و دانشجويى 
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكى

سال دوم، شماره سى ام، دوشنبه هشتم شهريور 95   

مدير مسؤول:   دكترمحمد رضا فراهانى
سردبير:   مهدى معمارى

دبير هيأت تحريريه:   امير هوشنگ قلندرى
همكاران اين شماره:  آزاده تكبيرى، مهروش ذاكرى

مرتضى ده آبادى

@mefda كانال تلگرامى:  
نشانى: تهران ،  شهرك غرب،  بلوار ايوانك،  ساختمان مركزى

 وزارت بهداشت،  درمان و آموزش پزشكى،  طبقه پنجم 
شماره تماس: 81455438 و 81455456 
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دبير تشكل هاى قرآنى دانشجويان وزارت بهداشت 
گفت: برنامه آموزشى تربيت دانشجو- معلم قرآن به 
ميزبانى دانشگاه علوم پزشكى گرگان طى روزهاى 12 تا 
17 شهريور با هدف توانمندسازى دانشجويان عالقه مند 
قرآنى دانشگاه هاى علوم پزشكى سراسر كشور برگزار 

مى شود.
مسعود طاهرى اصل در گفت وگو با مفدا اظهار 
عترت  و  قرآن  مجمع  ساالنه  برنامه هاى  پيرو  داشت: 
دانشجويان دانشگاه هاى علوم پزشكى كشور تنها تشكل 
آموزشى،  برنامه هاى  اين  دانشجويان،   قرآنى  رسمى 
تبليغى، ترويجى و پژوهشى در راستاى كمك دانشجويان 

در امر آموزش هاى قرآنى انجام مى گيرد.
وى همچنين از برگزارى دومين نشست فعاالن 
قرآنى دانشجويان دانشگاه هاى علوم پزشكى سراسر كشور 
كه برنامه اى تلفيقى و تركيبى، منحصر به فرد و متفاوت 

در كل كشور مى باشد به ميزبانى دانشگاه علوم پزشكى 
زنجان طى روزهاى 17 تا 20 شهريور ماه خبر داد.

كارگاه هاى  برگزارى  داشت:  اظهار  اصل  طاهرى 
آموزش تئورى و عملى در قالب 6 كارگروه با موضوعات 

پزشكى  علوم  دانشگاه  دانشجوى  جوان  كارگردان 
تهران و برنده جايزه دوم بخش مستند دانشجويى نخستين 
جشنواره فيلم سالمت، سطح كيفى برگزارى اين جشنواره 
را مطلوب توصيف كرد و گفت: در بخش هاى مختلف اين 
جشنواره به ويژه رشته مستند دانشجويى، فيلم سازان خوبى 

پا به ميدان جشنواره گذاشتند.
ارشيا زردويى در گفت وگوى اختصاصى با خبرنگار 
مفدا بعد از دريافت لوح تقدير و تنديس نخستين جشنواره 
سالمت در رشته مستند دانشجويى به خاطر كارگردانى 
فيلم «اين فوتبال را همه مى برند»، گفت: آثار ارزشمندى 
در بخش هاى مختلف طى برگزارى جشنواره فيلم سالمت 

در سالن پرديس چارسو به اكران درآمد كه نشان از باال 
بودن سطح كيفى اين جشنواره بود.

وى گفت: ساخت فيلم مستند «اين فوتبال را همه 

مى برند» كار مشترك من و محمد مبين مرادى دانشجوى 
دانشگاه علوم پزشكى تهران است كه خوشبختانه توانست 
جايزه دوم بخش مستند دانشجويى را به خود اختصاص دهد.

اين دانشجوى دانشگاه علوم پزشكى تهران درخصوص 
ايده اوليه و  موضوع ساخت فيلم مستندش گفت: در مركز 
جهانى  جام  ساالنه «جشنواره  دو  مسابقات  اطفال  طبى 
كوچك» برگزار مى شود كه طى آن كودكان با بيمارى هاى 
مزمن در مسابقات فوتبال با تيم هاى مختلف از هنرمندان، 
ورزشكاران و پيشكسوتان ورزش ، هيات رئيسه دانشگاه علوم 
پزشكى تهران و دانشمندان عضو USERN (جز يك درصد 
دانشمند برتر جهان) شركت مى كنند، بنابراين بنده به 
اتفاق يكى از دوستانم تصميم به تهيه فيلم مستندى در اين 

خصوص كرديم.

فيلم سازان خوبى آثار خود را به نخستين جشنواره فيلم سالمت ارسال كردند

دوره آموزشى تربيت دانشجو- معلم 12 تا 17 شهريور در گرگان برگزار مى شود
آموزشى تبليغى و پژوهشى در راستاى ارتقاء دانش قرآنى 
دانشجويان دانشگاه هاى علوم پزشكى سراسر كشور در حوزه 
هاى مختلف كار تشكيالتى، مديريت فعاليت هاى قرآنى در 
دانشگاها، مخاطب شناسى در طراحى برنامه ها ى تبليغى، 
مديريت در نشريات، سالمت و قرآن و احاديث و آيات 
پزشكى، مبانى پژوهش هاى قرآنى، تكنيك هاى روزنامه 
نگارى، آشنايى با نرم افزارهاى آموزشى و... با حضور اساتيد 
برجسته كشورى از جمله برنامه هايى است كه در روزهاى 

مذكور در زنجان برگزار مى شود.
بهداشت  وزارت  دانشجويان  قرآنى  تشكل هاى  دبير 
برنامه ها  اين  اجراى  و  هماهنگى  تدوين،  كرد:  تصريح 
همكارى  و  حمايت  مركزى،  شوراى  اعضاى  همت  به 
وزارت  عترت  و  قران  مركز  قرآنى  كارشناسان  خالصانه 
بهداشت كه واقعا از حركت هاى نو و انديشه جوانان قرانى 
حمايت مى كنند انجام شده است كه درآينده  برنامه هاى 
نو و مختلفى خواهيم داشت و براى گسترش فرهنگ و 
معارف قرآنى نيازمند همكارى پشتيبانى و توجه ويژه و 
خاص معاونت محترم دانشجويى وفرهنگى وزارت بهداشت 

مى باشيم.

برنده جايزه بخش مستند دانشجويى جشنواره سالمت:

دبير تشكل هاى قرآنى دانشجويان وزارت بهداشت:

شهريور چهارم 
همه  به  ا  كارمندر  روز 
در  گرامى  همكاران 

تبريك  بهداشت  وزارت 
مى گوييم.


