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كانال تلگرامى

 ثبت نام بيش از 90 هزار نفر در پانزدهمين 
دوره عتبات ويژه دانشگاهيان

وزير بهداشت در گردهمايى استعدادهاى درخشان دانشگاه هاى علوم پزشكى:

آموزش طب سنتى را به صورت آكادميك 
در 17 دانشگاه علوم پزشكى كشور آغاز كرده ايم

 كسب قهرمانى تيم واليبال كاركنان
 دانشگاه علوم پزشكى اصفهان در المپياد ورزشى

بيكارى فارغ التحصيالن علوم پزشكى
 نتيجه تربيت نامتجانس دانشجو است

 وضعيت ورزش همگانى در دانشگاه هاى 
علوم پزشكى رضايت بخش نيست

 حضور چشمگير وزارت بهداشت با عنوان«قرآن
 و سالمت» در نمايشگاه بين المللى قرآن 

مدير كل دانشجويى وزارت بهداشت خبر داد:

 نوبخت رييس كميسيون بهداشت
مجلس شوراى اسالمى شد

برگزارى مسابقه پيامكى بخش قرآن و سالمت 
وزارت بهداشت در نمايشگاه قرآن

گردهمايى  در  هاشمى  سيدحسن  دكتر 
استعدادهاى درخشان دانشگاه هاى علوم پزشكى 
كه در سالن رازى دانشگاه علوم پزشكى ايران برگزار 
شد، گفت: تعداد زيادى فارغ التحصيل رشته هاى 
بهداشت يار و ماماى بيكار داريم كه نتيجه تربيت 

افسار گسيخته و نامتجانس دانشجو است. 
وى تاكيد كرد: تربيت مامايى و رشته هايى كه 
بيكارى در آن زياد شده در بخش دولتى و غير دولتى 
محدود مى شود. ما به عنوان وزارت بهداشت وارث 
اين مشكالت هستيم. اين مشكالت در وزارت علوم 
مضاعف است و آمار باالى ليسانس و فوق ليسانس 

بيكار نتيجه اين فرآيند است.
استخدام  مشكالت  درباره  بهداشت  وزير 
دانشجويان علوم پزشكى گفت: در مورد اينكه به 
جاى بهداشت يار، ماما و پرستار استخدام مى كنند ، 
نكته جديدى است كه حتما پيگيرى مى شود، اما 
اتفاقى كه در نظام سالمت افتاده اين است كه عالوه 
بر بهورز به ازاى هر سه هزار نفر يك مراقب سالمت 
پيش بينى شده است.  مراقب سالمت وظيفه تكميل 
پرونده سالمت افراد را برعهده دارد ، مانند فشار خون، 
قند، افزايش وزن و ساير موارد. مراقب مى تواند از 
تمام رشته ها باشد، اما تاكنون يك نفر هم استخدام 

نشده چون دانشگاه ها اجازه استخدام ندارند. با شركت 
قرارداد مى بندند و شركت ها افراد را به كار مى گيرند.
هاشمى با بيان خاطراتى از دوران دانشجويى 
خود در رشته پزشكى گفت: من در مشهد دانشجوى 
پزشكى بودم و به دليل نزديكى خانه و مدرسه ام براى 
نماز به مسجد نزديك خانه مى رفتم. روحانى آن 
مسجد آيت اهللا خامنه اى بودند. در آن زمان محيط 
دانشگاه دست چپى ها بود، توده اى ها، پيكارى ها، 
فدائيان خلق و غيره. البته خدا رو شكر شما دانشجويان 

هيچ كدام را نديده ايد.
وى افزود: آن روز در مسجد از ايشان خواستم 
كه من را راهنمايى كنند، ايشان سه كتاب و يكى از 
شاگردان  خود را به من معرفى كردند كه بعدها شهيد 

شدند. ايشان به من گفتند برو خداشناسى ياد بگير.
به گزارش مهر وزير بهداشت ادامه داد: آن سه 
كتاب، يكى ذره بى انتها اثر مهندس بازرگان، يك 
كتاب از گل زاده غفورى و يكى ديگر هم يادم نيست. 
آن زمان ناراحت شدم پيش خود گفتم ديگر خدا را 
مى شناسم، من در خانواده اى متدين بزرگ شدم. 
شهيد كامياب به من گفتند كه در زندگى اتفاقاتى 
رخ مى دهد و گره هايى پيش مى آيد كه متوجه 

مى شويد خدا را بايد بشناسيد.

احسان محمدى» جوان نخبه ايرانى
 نامزد دريافت جايزه يونسكو شد

 بازگشت پيروزمندانه تيم شناى جانبازان
 دانشگاه علوم پزشكى مشهد از مسابقات برلين

رييس دانشگاه علوم پزشكى مشهد
 از نمايشگاه قرآن و عترت بازديدكرد

دانشگاه علوم پزشكى بقيه اهللا در مقطع دكترى
 رشته هاى ذهن و درمان درد دانشجو مى پذيرد

آيين تجليل از شهداى مدافع حرم در دانشگاه مشهد

وره ای21 مان ا ھادت  وز  داد ماه سا  ٣١
م. ی دار ی  ا ان را  ی چ ر   د
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دكتر جالل نژادجواد با بيان اينكه وضعيت ورزش 
همگانى در دانشگاه هاى علوم پزشكى رضايت بخش 
نيست ، به برنامه هاى وزارت بهداشت براى توسعه ورزش 
در دانشگاه هاى علوم پزشكى اشاره كرد و افزود: در اين 
راستا وزارت بهداشت هر سال دو المپياد بطور سراسرى 
در دانشگاه هاى علوم پزشكى برگزار مى كند و در سال 
شركت 2000  با  پسران  قهرمانى  المپياد  نيز  جارى 
دانشجو در 12 رشته ورزشى 21 تا 28 مرداد ماه جارى 
در اصفهان برگزار خواهد شد و كارهاى مقدماتى اين 
المپياد انجام شده بطوريكه ورزش مقدماتى واليبال و 
فوتبال اوايل مرداد در شهركرد و تنيس روى ميز نيز 

نيمه مرداد ماه برگزار خواهد شد.
ورزش  وضعيت  اينكه  بر  تاكيد  با  ادامه  در  وى 
همگانى در دانشگاه هاى علوم پزشكى رضايت بخش 
نيست گفت: اگر چه در واحدهاى درسى دانشجويان 
علوم پزشكى واحد تربيت بدنى 1 و 2 گنجانده شده 
است كه بخشى از اين واحدها عمومى و بخشى نيز 
تخصصى است، اما بطور كلى وضعيت ورزش همگانى 
در دانشگاه هاى علوم پزشكى رضايت بخش نيست 
و وزارت بهداشت به دنبال توسعه ورزش همگانى در 

دانشگاه ها است.
مدير كل دانشجويى وزارت بهداشت اضافه كرد: 

برگزارى المپياد ورزش همگانى (كه اولين مرحله آن 
سال گذشته با حضور 35 دانشگاه علوم پزشكى و رقابت 
500 دانشجو در 8 رشته ورزشى برگزار شد) يكى از 
توسعه  براى  بهداشت  وزارت  هاى  برنامه  ترين  مهم 
ورزش در دانشگاه هاى علوم پزشكى است كه در سال 
جارى تعداد رشته ها را به 12 رشته افزايش خواهيم داد.

دكتر نژاد جواد در خصوص ابالغ تقويم ورزشى 
تقويم  اين  كرد:  اظهار  نيز  پزشكى  دانشگاه هاى  در 
براى اولين بار باهدف ارتقاء كمى و كيفى، برنامه ريزى 
مناسب تر دانشگاه هاى علوم پزشكى در حوزه تربيت 
بدنى، هماهنگى بيشتر دانشگاه ها در اجراى فعاليت هاى 
ورزشى، افزايش مشاركت و فعاليت دانشجويان در اين 

چهارمين  و  بيست  در  امسال  بهداشت،  وزارت 
نمايشگاه بين المللى قرآن كريم، به صورت يك بخش 
مستقل در مساحتى برابر با 160 متر مربع با عنوان 

«قرآن و سالمت» حضور فعال پيدا كرد.
غرفه هاى كودك و سالمت ، كلينيك ديابت و روزه 
دارى، تغذيه و روزه دارى، مركز قرآن وعترت وزارت 
بهداشت، غرفه دانشگاه هاى علوم پزشكى، مجمع قرآن و 
عترت دانشجويان دانشگاه هاى علوم پزشكى و دفتر طب 
سنتى و ايرانى اسالمى هفت غرفه اى هستند كه تحت 
عنوان « قرآن و سالمت» توسط  وزارت بهداشت در 

بيست و چهارمين نمايشگاه قرآن برپا شده است.
شامل  سالمت  مختلف  مشاوره هاى  خدمات 
سالمت جسمى، روانى، اجتماعى و معنوى، مشاوره هاى 
سبك زندگى و طب سنتى، بهداشت و پيشگيرى در 

بخش وزارت بهداشت به بازديدكنندگان ارايه مى  شود.
يكى از غرفه هاى پرطرفدار وزارت بهداشت كه شمار 
زيادى از بازديدكنندگان به همراه كودكانشان را به خود 
جذب مى كند بخش مشاوره روان شناسى و تحليل 
شناسان  روان  غرفه  اين  در  كه  است  كودك  نقاشى 
بالينى كودك درخصوص رفتار كودكان، شخصيت آنها 
و چگونگى تكنيك هاى برخورد با كودكان، به والدين 

مشاوره هاى تخصصى به صورت رايگان ارايه مى دهند.
سه  سنى  رده  كودكان  غرفه  اين  در  همچنين 

سالمت،  و  كودك  غرفه  در  حضور  با  سال  هفت  تا 
نقاشى هايى با موضوع بهداشت و سالمت به تصوير 
مى كشند تا با كمك كارشناسان و روانشناسان حاضر 
در غرفه دانشگاهى، نوع شخصيت و رفتار آنها به لحاظ 
اجتماعى سنجش شود و متناسب با نوع شخصيت و 
زندگى،  مختلف  موضوعات  به  نسبت  كودكان  نگاه 
تكنيك هاى رفتار با آنها به والدين شان آموزش داده شود.

در بخشى از غرفه هاى وزارت بهداشت، مشاورانى 
در زمينه آموزش حفظ وقرآئت  قرآن كريم حضور دارند 
تا عالقه مندان به آشنايى با مفاهيم قرآنى ، حفظ و قرائت 
قرآن را با سبك هاى مختلف فراگيرند. اين غرفه وزارت 
بهداشت مملو از عالقه مندان به قرآن بود كه با استقبال 

پرشور مخاطبان و بازديدكنندگان مواجه شد.

دكتر حميد اكبرى با اعالم اين خبر افزود: اين سامانه به 
منظور اجرايى شدن برنامه هاى تحول و نوآورى در آموزش 
علوم پزشكى و در راستاى اهداف ارتقاى خدمات الكترونيك، 

راه اندازى شده است.
وى افزود: در واقع هدف از اين سامانه تسريع و تسهيل 
رسيدگى به تقاضاهاى ميهمانى و انتقال دانشجويان علوم 
پزشكى كشور و جلوگيرى از مكاتبات ومراجعات غير ضرور 

به دانشگاه ها و ستاد وزارت بهداشت است.
گفت:  بهداشت  وزارت  آموزشى  معاون  مقام  قائم 
ثبت درخواست ميهمانى وانتقال و همچنين رسيدگى و 
پاسخگويى به تقاضاهاى مذكور از اين پس در دانشگاه ها 
http:// صرفاً از طريق ثبت درخواست هاى ميهمانى به  آدرس
Guest.behdasht.gov.ir و سامانه ثبت درخواستهاى انتقال به 

آدرس: http://Transmission.behdasht.gov.ir صورت مى گيرد.

رئيس ستاد عمره و عتبات دانشگاهيان از پايان ثبت نام 
پانزدهمين دوره عتبات دانشگاهيان خبر داد و گفت: 92 هزار 

و 379 نفر براى اعزام اين دوره ثبت نام كردند.
 ثبت نام از دانشگاهيان متقاضى تشرف به عتبات عاليات 
از دهم خرداد ماه در سايت لبيك آغاز شده بود و تا 27 
خرداد ماه ادامه داشت. به گفته رئيس ستاد عمره و عتبات 
دانشگاهيان مراسم قرعه كشى 29 خرداد ماه به صورت 
اينترنتى برگزار شد و نتايج نهايى در سايت لبيك منتشر شد.

براساس گزارش روابط عمومى ستاد عمره و عتبات 
دانشگاهيان، فقيهى اظهار داشت: بيشترين گروه ثبت نام 
كنندگان به دانشجويان متاهل با 19 هزار و 980 نفرگروه 
و بعد به پسران دانشجو با 16 هزار و 355 نفر اختصاص دارد.

رئيس ستاد عمره و عتبات دانشگاهيان يادآور شد: در 
اين دوره بيش از 13 هزار نفر از دانشگاهيان كشور از مرداد 

ماه تا آبان ماه امسال به عتبات عاليات اعزام مى شوند.

 وضعيت ورزش همگانى در دانشگاه هاى علوم پزشكى رضايت بخش نيست

 حضور چشمگير وزارت بهداشت با عنوان« قرآن و سالمت» در نمايشگاه بين المللى قرآن 

سامانه ميهمانى و انتقال دانشجويان علوم 
پزشكى راه اندازى شد

 ثبت نام بيش از 90 هزار نفر در پانزدهمين 
دوره عتبات ويژه دانشگاهيان

چهارمين  و  بيست  سالمت  و  قرآن  بخش  مسؤول 
نمايشگاه قرآن گفت: غرفه هاى مختلف بخش «قرآن و 
نمايشگاه،  برگزارى  طول  در  بهداشت  وزارت  سالمت» 
مسابقات مختلف پيامكى با موضوع بهداشت  ، تغذيه، طب 
سنتى و قرآن و عترت برگزار مى كنند و درپايان هر شب ، به 

10 نفر از برندگان جوايزى اهدا مى شود.
 بيژن مظاهرى با بيان اين خبر افزود: در پايان وقت 
نمايشگاه، هرشب به قيد قرعه جوايزى به برندگان بخش هاى 
مختلف، از جمله كارت هديه، دستگاه اندازه گيرى ميزان 

قندخون، كتاب و هداياى ديگر اهدا مى شود.

برگزارى مسابقه پيامكى بخش قرآن و سالمت 
وزارت بهداشت در نمايشگاه قرآن

مدير كل دانشجويى وزارت بهداشت خبر داد:
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كارشناس مركز قرآن و عترت و مدير بخش قرآن 
و سالمت بيست و چهارمين نمايشگاه بين المللى قرآن 
كريم از سوى وزارت بهداشت ، گفت: وزارت بهداشت 
امسال براى نخستين بار به صورت بخش مستقل با 
هفت غرفه به مساحت 160 مترمربع با عنوان« قرآن و 

سالمت» در نمايشگاه حضور دارد.
نمايشگاه  برگزارى  حاشيه  در  مظاهرى  بيژن 
بين المللى قرآن كريم كه در روزهاى 23 خرداد تا 8 
تير در شبستان مصالى تهران برگزار مى شود، با بيان 
اين مطلب افزود: سال هاى گذشته وزارت بهداشت تنها با 
يك غرفه و به نمايندگى از معاونت دانشجويى در بخش 

دانشگاهى نمايشگاه قرآن كريم حضور داشت.
وسيع  گستره  به  توجه  با  كرد:  خاطرنشان  وى 
فعاليت هاى وزارت بهداشت و خدمات متنوعى كه به 
عموم شهروندان ارايه مى دهد، امسال در قالب بخش 
قرآن و سالمت در نمايشگاه حاضر شديم تا بتوانيم 
كارهاى تلفيقى در حوزه قرآن و سالمت و همچنين 
خدمات جنبى در حوزه بهداشت و سالمت به شهروندان 

ارايه دهيم.
مجموعه  از  بازديدكنندگان  استقبال  مظاهرى، 
غرفه هاى وزارت بهداشت را در روزهاى نخست برگزارى 
نمايشگاه چشمگيرتوصيف كرد و گفت: اقشار مختلف 
مردم از رده سنى كودكان تا سالمندان از غرفه هاى 
ما بازديد به عمل مى آوردند و از خدمات پژوهشى و 
آموزشى تخصصى كارشناسان ما  در زمينه علوم قرآنى، 
حفظ و تالوت قرآن بهره مند مى شوند. ضمن اينكه چند 
غرفه ما به بازديدكنندگان خدمات بهداشت و سالمت، 
از جمله تست قندخون و ديابت، مشاوره تغذيه و مشاوره 
خدمات  رابطه  اين  در  و  دارد  اختصاص  سنتى  طب 

مى دهند.
وى به استقبال پرشور عموم مردم از غرفه طب 
سنتى و خدماتى كه مشاوران و كارشناسان باتجربه 

و  كرد  اشاره  مى دهند  بازديدكنندگان  به  حوزه  اين 
گفت: در طول مدت برگزارى نمايشگاه مشاوران ما با 
توزيع بروشور، بسته هاى آموزشى و جزوات تخصصى، 
بازديدكنندگان را با شيوه هاى طب سنتى و راه هاى 

بكارگيرى آن در زندگى، آشنا مى  كنند.
سنتى،  طب  غرفه  برپايى  در  افزود:  مظاهرى 
همكاران و متخصصان دانشگاه هاى علوم پزشكى شيراز، 
بقيه اهللا، شهيد بهشتى و همچنين دانشگاه تهران ما 
را يارى كردند و ما توانستيم از تجارب و دانش آنها در 
ارايه بهتر خدمات مشاوره اى مدد بگيريم. ضمن اينكه 
كارشناسان حوزه تغذيه از دانشگاه هاى مذكور نيز  از ما 

در برپايى اين غرفه حمايت كردند.
مدير بخش قرآن و سالمت بيست و چهارمين 
نمايشگاه بين المللى قرآن كريم گفت: امسال وزارت 
و  قرآن  حوزه  فعاليت هاى  معرفى  بر  عالوه  بهداشت 
عترت، تالش كرده است خدماتى نظير مشاوره طب 
سنتى، مشاورن سالمت جسم و روان، تغذيه و روزه دارى، 
تست قند خون، مشاوره هاى پيشگيرى از ديابت و درمان 

اين بيمارى و.... را به مردم ارايه دهد.

اولين تقويم ورزشى دانشگاه هاى علوم پزشكى از 
سوى اداره كل دانشجويى وزارت بهداشت به دانشگاه هاى 

علوم پزشكى كشور ابالغ شد.
و كيفى،  ارتقاى كمى  تقويم  هدف از ابالغ اين 
برنامه ريزى مناسب تر دانشگاه ها در حوزه تربيت بدنى 
و هماهنگى بيشتر دانشگاه ها در اجراى فعاليت هاى 
ورزشى و افزايش مشاركت و فعاليت دانشجويان در اين 

حوزه است.
بر اساس اين تقويم كليه برنامه ها در حوزه ورزش 
قهرمانى و همگانى و مسابقات دانشگاهى و منطقه اى و 
المپيادهاى ورزشى در هر فصل مشخص شده است و 

دانشگاه ها مى توانند بر اساس آن اقدام كنند.

برگزارى كاروان نشاط و سالمت، برگزارى مسابقات 
ورزشى بسكتبال، فوتبال و واليبال، گردهمايى مديران 
تربيت بدنى، برگزارى كالس هاى آموزشى ويژه مديران 
و كارشناسان ورزشى و برگزارى انتخابات انجمن هاى 
ورزشى در دانشگاه ها از جمله موارد ذكر شده در اين 
المپياد  تقويم  اين  اساس  بر  همچنين  است.  تقويم 
ورزش هاى همگانى دانشجويان دختر دانشگاه هاى 
علوم پزشكى در دى ماه و مسابفات فوتسال قهرمانى 
دانشجويان پسر در اسفندماه برگزار خواهد شد. دومين 
المپياد ورزشى دانشجويان پسر نيز مرداد ماه برگزار 
مى شود. گفتنى است عملكرد دانشگاه ها با اجراى تقويم 

ورزشى در رتبه بندى ورزشى آنها سنجيده مى شود.

وزارت بهداشت براى نخستين بار به صورت مستقل 
با هفت غرفه در نمايشگاه قرآن حضور دارد

اولين تقويم ورزشى دانشگاه هاى علوم پزشكى در سال 95 اعالم شد

دكتر سيد حسن هاشمى 30خردادماه با حضور در 
مجلس شوراى اسالمى با ارائه گزارشى از عملكرد وزارت 
بهداشت در دولت يازدهم گفت: تمام بيمارستان هاى كشور 

پيش از طرح تحول سالمت ورشكست بودند.
وى افزود: قيمتى كه دولت براى يك تخت مى پرداخت 
از يك مسافرخانه كمتر بود بنابراين تعرفه هاى پزشكى به دو 
برابر افزايش يافته و براى اولين بار بيمارستان ها به تزار مثبت 
رسيدند و اين موفقت بزرگى است كه ناشى از اجراى كتاب 

جديد تعرفه هاى پزشكى است.
هاشمى ادامه داد: مساله ديگرى كه خيلى درباره آن 
صحبت مى كنند، زيرميزى است كه متاسفانه در همه 
بخش ها در كشور يا اكثريت بخش ها رواج دارد اما جامعه 

پزشكى بيشتر مورد هدف است.
وى گفت: طبق برآوردها قبل از اجراى طرح تحول 
سالمت مردم ساالنه بين هفت تا 10 هزار ميليارد تومان بابت 
زيرميزى پرداخت مى كردند؛ اما با اجراى اين كتاب با تغيير 
نرخ ها و هزينه كرد 700 ميليارد تومان براى بيمه سالمت و 
هيمن مقدار براى سازمان تامين اجتماعى از محل اعتبارات 
طرح تحول سالمت، مردم ديگر در بسيارى از مناطق كشور 

زيرميزى پرداخت نمى كنند.
وزير بهداشت افزود: ببينيد وضعيت زيرميزى سه سال 
قبل چطور بود، دولت ها چون پول براى سالمت نداشتند، 
تعرفه ها را ثابت نگه داشته بودند، 2 هزار خدمت پزشكى 

اصال تعرفه نداشت اما در اين دولت اين مسائل اصالح شد.
هاشمى اظهار كرد:گاهى مطالبى در رسانه ها مى نويسند 
كه ظلم به سالمت مردم مى شود، نه اينكه صرفا به وزارت 
بهداشت و مديران نظام سالمت ظلم شود، در گذشته ويزيت 
جراحى آپانديس در بيمارستان دولتى 35هزار تومان بود و 
كسى جراحى نمى كرد،  مردم به بخش خصوصى مى رفتند 
و در بخش خصوصى چند ميليون تومان، پول پرداخت مى 

كردند.
 وى ادامه داد: عمل جراحى در بخش خصوصى قبل از 
طرح تحول سالمت 40 يا 50 ميليون تومان بود، حاال با 256 
هزار تومان در بخش دولتى انجام مى شود، اما تعرفه ها را 300 

درصد رشد دادند.
وزير بهداشت اضافه كرد: از تريبون هاى كشور به جامعه 
پزشكى ظلم مى شود، اين كارها به صالح كشور نيست، بايد 
انصاف داشت، در كشورهاى ديگر ببييند با اقشار زحمتكش 

جامعه شان چطور رفتار مى كنند.

وزيربهداشت در صحن مجلس شوراى اسالمى: 
طرح تحول سالمت بيمارستان هاى كشور را

 از ورشكستگى نجات داد

مدير بخش قرآن و سالمت  بيست و چهارمين نمايشگاه قرآن:
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كانون خيريه دانشجويى چتر سبز دانشگاه علوم 
پزشكى تبريز طرح بهار 95 را در اين دانشگاه برگزار كرد.

كمك  با  سبز  چتر  خيريه  كانون  طرح  اين  در 
تبريز  پزشكى  علوم  دانشگاه  دانشجويان  و  كاركنان 
توانست بخشى از مشكالت و نيازهاى ضرورى افراد 

نيازمند را برطرف كند.
كمك هزينه عمل چشم، پرداخت وام قرض الحسنه 
به خانواده هاى نيازمند، كمك هزينه درمان جوان مبتال 
به سرطان و ... از جمله فعاليت هاى كانون خيريه چتر 

سبز دانشگاه علوم پزشكى تبريز است.
تهيه دو تخته فرش براى جهيزيه عروس ، كمك 
هزينه عمل چشم،  700هزار تومن وام قرض الحسنه 
جهت تسويه كردن بدهى يك خانواده، پرداخت وام 
قرض الحسنه كمك هزينه اشتغال زايى براى پدر يك 
خانواده،  كمك عيدانه به دانشجويان نيازمند، كمك 
هزينه جراحى و درمان جوان سرپرست خانوار مبتال به 

كنسر استخوان، كمك هزينه تهيه وسايل آشپزخانه و 
يخچال خانواده نيازمند، كمك هزينه تهيه وسايل ظروف 
اوليه زندگى و امرار معاش و خوراكى براى سه خانواده 
از جمله اقدامات كانون خيريه چتر سبز دانشگاه علوم 
پزشكى تبريز است. گفتنى است كانون خيريه چتر سبز 
در شب هاى ماه مبارك رمضان با الگو گيرى از حضرت 
على(ع) طرح سحاب رحمت «تامين آذوقه هاى ضرورى 

خانواده هاى نيازمند» را نيز برگزار كرد.

تيم شناى جانبازان و معلولين دانشگاه علوم پزشكى 
مشهد در مسابقات بين المللى برلين آلمان توانست با 
كسب 11 نشان طال، 7 نقره و 13 برنز به كار خود در 

اين مسابقات پايان دهد.
تيم شناى جانبازان و معلولين دانشگاه علوم پزشكى 
مشهد كه به نمايندگى از جمهورى اسالمى ايران در 
مسابقات شناى برلين آلمان شركت كرده بود، بامداد سه 

شنبه 25 خرداد ماه سال جارى به مشهد باز گشتند.
محمد  رهبرى،  محمدرضا  تركيب  با  تيم  اين 
اكبرنژاد، محمد محمدى، مرتضى پارسا پور، غالمحسين 
صاحبكار، على امينى، كاظم سيادتى، شورش دلپسند 
و به سرپرستى عباس چمنيان در مسابقات بين اللملى 
برلين آلمان حضور پيدا كرد و با كسب 11 نشان طال،  7  

نقره و 13 برنز (جمعا 31 مدال) با دستى پر به كشورمان 
برگشت. گفتنى است در اين مسابقات 500 نفر شركت 
كننده در كالس هاى مختلف از كشورهاى مختلف دنيا 

حضور داشتند. 

شانزدهمين جلسه كميته تغذيه دانشجويي دانشگاه 
علوم پزشكى گلستان در سلف سرويس دانشگاه با حضور 
حامد زاهد مدير دانشجويي و ساير اعضاي حاضر در جلسه 
برگزار شد. موسي مهري سرپرست اداره رفاه و تغذيه دانشگاه 
علوم پزشكى گلستان صورت جلسه قبلي را كه حول محور 
ماه مبارك رمضان و لزوم برنامه ريزي جهت اين ماه بود قرائت 

و موضوعات جديد جلسه  را مطرح كرد.
درخصوص  نيز  دانشگاه  دانشجويي  مدير  ادامه   در 
عملكرد مثبت سلف سرويس دانشجويي اين دانشگاه ابراز 
رضايت كرد. از مصوبات اين جلسه مى توان به بهينه سازي 
كيفيت و سيستم طبخ غذا و محاسبه ارزش غذايي منوهاي 

غذاي دانشجويان اشاره كرد.

سابق  معاون  ميرى  حسن  دكتر  توديع  مراسم 
فرهنگى و دانشجويى دانشگاه علوم پزشكى گيالن و 
معارفه دكتر افشين شفيقى معاون جديد اين دانشگاه 

برگزار شد.
در اين مراسم دكتر حسن ميرى با تشريح وضعيت 
ساختار كنونى معاونت فرهنگى و دانشجويى دانشگاه 
اظهار داشت: امروز، اين معاونت با الطاف خداوند توانسته 
به جايگاه مطلوبى دست يابد و تالش همه همكاران در 

پيشبرد اهداف و برنامه هاى ابالغى دخيل بوده است.
علوم  دانشگاه  رييس  زاده  يوسف  شاهرخ  دكتر 
پزشكى گيالن، در سخنانى وى را نمونه بارز همكارى 
افراد متخصص جهت نيل به اهداف فرهنگى اين دانشگاه 

برشمرد و تالش هاى بى شائبه وى را ارج نهاد. 
يوسف زاده همچنين ارتقاى و موفقيت معاونت 

فرهنگى و دانشجويى دانشگاه را در دوران تصدى وى با 
وجود محدوديت هاى فراوان ستود و اقدامات انجام شده 
را نتايج ايمان و اعتقاد وى به ارزش هاى مقدس انقالب و 
نظام و ايران دانست و افزود: مقوله فرهنگ در دانشگاه از 
اهميت زيادى برخوردار است و بايد در اين حوزه با يك 

ظرافت خاص برنامه و اهداف را دنبال كرد.
در ادامه دكتر افشين شفقى ضمن تشكر و ابراز 
خرسندى از حسن اعتماد رئيس دانشگاه به وى، سوابق  

و بخش هايى از برنامه هاى اجرايى خود را  اعالم كرد.
وى همچنين ادغام معاونت فرهنگى و دانشجويى در 
يك مكان، دريافت مجوز كارشناسان خبره و تخصيص 

بودجه مناسب را خواستار شد.
.گفتنى است دكتر شفقى متخصص داخلى و فوق 

تخصص گوارش و كبد مى باشد.

فعاليت هاى خيرخواهانه كانون خيريه دانشجويى چتر سبز دانشگاه علوم پزشكى تبريز

 شانزدهمين جلسه كميته تغذيه دانشجويي 
در دانشگاه علوم پزشكى گلستان برگزار شد

 مراسم معارفه معاون فرهنگى و دانشجويى دانشگاه علوم پزشكى گيالن برگزار شد

همزمان با ايام ماه مبارك رمضان معاونت فرهنگى و 
دانشجويى دانشگاه علوم پزشكى بابل مراسم جزء خوانى 

قرآن كريم را بصورت روزانه در اين دانشگاه برگزار مى كند.
 مراسم جزء خوانى قرآن كريم همزمان با ايام ماه مبارك 
رمضان در مسجد امام على دانشگاه علوم پزشكى بابل برگزار 

مى شود.
در اين محفل قرآنى كه به همت معاونت فرهنگى و 
دانشجويى دانشگاه علوم پزشكى بابل برگزار مى شود، قاريان 
در هر روز از ماه مبارك رمضان يك جزء از آيات كالم ا... 

مجيد را به همراه ديگر دانشگاهيان قرائت مى كنند. 

در اولين المپياد ورزشى كاركنان دانشگاه هاى علوم 
پزشكى، دانشگاه علوم پزشكى اصفهان در رشته واليبال به 
مقام قهرمانى و در تنيس روى ميز و آمادگى جسمانى مقام 

چهارم را از آن خود كرد.
اين مسابقات كه در خزرآباد سارى برگزار شد دانشگاه 
علوم پزشكى اصفهان عالوه بر واليبال در رشته هاى تنيس 
روى ميز و آمادگى جسمانى نيز مقام چهارم را از آن خود 

كرد.

 برگزارى مراسم جزء خوانى قرآن كريم  بازگشت تيم شناى جانبازان دانشگاه علوم پزشكى مشهد از مسابقات برلين
در دانشگاه علوم پزشكى بابل

 كسب قهرمانى تيم واليبال كاركنان دانشگاه 
علوم پزشكى اصفهان در المپياد ورزشى
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فرهنگى  پژوهش هاى  كميته  نشست  اولين  در 
دانشگاه علوم پزشكى اردبيل، كليات سه طرح پژوهشى 
در حوزه نماز بيماران، اعتياد به شبكه هاى مجازى و 

اوقات فراغت دانشجويان بررسى و تصويب شد.
فرايند  شدن  علمى تر  راستاى  در  كميته  اين 
فعاليت هاى فرهنگى و سنجش وضعيت و نيازهاى 
همچنين  و  اردبيل  پزشكى  علوم  دانشگاه  فرهنگى 
استفاده از نظرات متخصصان و كارشناسان در پيشبرد 

اهداف فرهنگى و دانشجويى اين دانشگاه تشكيل شد.
رايزنى ها  و  هماهنگى ها  طبق  پژوهشى  كميته 
با معاونت پژوهشى دانشگاه علوم پزشكى اردبيل و با 
مجوز شوراى پژوهشى دانشگاه در معاونت فرهنگى و 
دانشجويى دانشگاه تاسيس و در اولين جلسه خود كه 

26 خرداد ماه برگزار شد  به بررسى طرح هاى پيشنهادى 
واصله در حوزه فرهنگى و دانشجويى پرداخت.

در اين جلسه كليات سه طرح پژوهشى در حوزه 
نماز بيماران، اعتياد به شبكه هاى مجازى و اوقات فراغت 

دانشجويان بررسى و تصويب شد.

دانشگاه  دانشجوى  محالتى،  محمدى  احسان 
كارلتون كانادا و دانشگاه تهران، فعال اجتماعى و فرهنگى 
و جوان ايرانى برتر خارج از كشور، به دليل سال ها تالش 
در حوزه صلح، روابط بين فرهنگى و گفت وگو هاى بين 
اديان نامزد دريافت جايزه «مادانجيت سينگ» يونسكو 

براى ترويج بردبارى و نفى خشونت 2016 شد.
جايزه مادانجيت سينگ يونسكو براى ترويج بردبارى 
و نفى خشونت، جايزه اى جهانى است كه هر دو سال 
يك بار از سوى يونسكو به افراد برجسته اى كه اقدامات 
و دستاوردهاى فوق العاده اى در ترويج بردبارى و صلح 
داشته اند و به توسعه روح بردبارى از طريق هنر، فرهنگ، 

آموزش و علم بخشش داشته اند اعطا مى شود.
جايزه مادانجيت سينگ يونسكو براى ترويج بردبارى 
و نفى خشونت به مناسبت و به دنبال سال ملل متحد 
براى بردبارى 1995 و صد و بيست و پنجمين سالگرد 
تولد گاندى در سال 1996 توسط يونسكو تاسيس شد. 
امسال در سال 2016 دهمين دوره اين جايزه در حال 

برگزارى است.
از جمله اقدامات و دستاوردهاى احسان محمدى 

محالتى مى توان به سال ها فعاليت و پژوهش در حوزه هاى 
صلح، روابط بين فرهنگى و گفت وگوهاى بين اديانى، 
تأسيس سازمان هاى مردم نهاد متعدد در زمينه صلح از 
جمله، شوراى هماهنگى مسلمانان كانادا، انجمن اسالمى 
شيعيان اتاوا، كميته بين فرهنگى دانشگاه كارلتون كانادا، 
انجمن فرهنگ ايران در دانشگاه كارلتون، كانون مطالعات 
بين المللى و فرهنگى دانشگاه تهران و همچنين طراحى و 
اجراى پروژه هايى چون پروژه علمى، آموزشى، فرهنگى و 
هنرى جهان عليه خشونت و افراطى گرى (ويو) كه شامل 
برگزارى كنفرانس ها و سمينارهاى علمى، سخنرانى ها، 
كارگاه هاى آموزشى، جشنواره هاى هنرى، نشست هاى 

ادبى، مسابقات فرهنگى و هنرى و ... است.

كارگاه  امر به معروف و نهى از منكر با حضور رييس، 
معاون فرهنگى و دانشجويى، جمعى از مسؤوالن دانشگاه 
علوم پزشكى گلستان و مديركل سازمان بازرسى استان 

گلستان برگزار شد.
رييس دانشگاه علوم پزشكى گلستان در اين مراسم 
گفت: امر به معروف و نهى از منكر را نبايد فقط در غالب 
عفاف و حجاب ديد، بلكه اين كلمه مقدس است و آن را 

بايد جزء قاموس دين عنوان كرد. 
دكتر تقى رياحى در ادامه افزود: ما حوزه سالمت 
مكلفيم حقوق مردم را به درستى ارايه دهيم و امر به 
معروف و نهى از منكر بايد به درستى در جامعه نهادينه 

شود.

مديركل سازمان بازرسى استان گلستان نيز در اين 
مراسم گفت: نحوه ارتباط فرد با جامعه مهمترين بخش 
علم اخالق است و بى تفاوت بودن در حوزه ديگران 
خالف معرفت است و ما بايد از وضع ديگران با خبر 

باشيم و در جهت رفع مشكالت آنان اقدام كنيم.
حجت االسالم فتوحى افزود: براى تشكيل حكومت 

صالحان توجه به امر اقتصادى امرى ضرورى است.
وى افزود: در مورد آداب امر به معروف حتماً بايد 
دلسوزانه و مهربانانه ادا شود و براى رضاى خدا باشد. 
شرط اصل امر به معروف و نهى از منكر اين است كه 
اول مالك خوب و بد و صفات مثبت را بشناسيم تا 

مفسده اى را ايجاد نكند.

 كميته پژوهش هاى فرهنگى در دانشگاه علوم پزشكى اردبيل تشكيل شد

احسان محمدى» جوان نخبه ايرانى نامزد دريافت جايزه يونسكو شد

 برگزارى كارگاه امر به معروف و نهى از منكر در دانشگاه علوم پزشكى گلستان

اين مسابقات به همت مديريت فرهنگى و فعاليت هاى 
فوق برنامه و اداره قرآن و عترت دانشگاه علوم پزشكى اراك، 
ويژه همسران و فرزندان اساتيد و كاركنان اين دانشگاه برگزار 
شد.در اين مسابقات كه 29 خرداد ماه برگزار شد، فرزندان  
اساتيد و كاركنان دانشگاه علوم پزشكى اراك در چهار مقطع 
خردساالن 4 تا 6 سال، ابتدايى، راهنمايى و دبيرستان در 
رشته هاى ترتيل، تحقيق و حفظ يك جزء، پنج جزء شركت 

كردند.
همچنين 80 نفر از همسران كاركنان اين دانشگاه نيز 
در رشته هاى تحقيق، ترتيل و حفظ يك جزء و10 جزء با 

يكديگر  به رقابت پرداختند.
گفتنى است از نفرات اول تا سوم همسران و فرزندان 

اساتيد و كاركنان اين دانشگاه تقدير خواهد شد.

برگزارى مسابقات قرآن و عترت 
در دانشگاه علوم پزشكى اراك

اداره مشاوره و سالمت روان دانشگاه علوم پزشكى تبريز 
يك دوره كارگاه و نشست آموزشى براى دانشجويان و پرسنل 

خوابگاهى اين دانشگاه برگزار كرد.
 اداره مشاوره و سالمت روان دانشگاه علوم پزشكى تبريز 
يك دوره كارگاه هاى آموزشى و نشست هاى دانشجوئى-
كارمندى در خوابگاه هاى دانشجويى اين دانشگاه برگزار كرد.

 در اين طرح تعداد 20 نفر دانشجو و 16 نفر از همكاران 
خوابگاهى شركت داشتند.

 اين كارگاه ها توسط مشاوران اداره مشاوره و سالمت 
روان دانشگاه علوم پزشكى تبريز شجاع و شريفى اجرا شد.

 همچنين كارگاه پيشگيرى از اعتياد براى دانشجويان با 
هدف توان افزايى و مهارت مصاحبه تشخيصى براى همكاران 
مشاور در اداره مشاوره و سالمت روان اين دانشگاه برگزار شد.

 برگزارى كارگاه ها و نشست هاى 
دانشجويى - كارمندى در دانشگاه  تبريز
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آيين تجليل از شهداى مدافع حرم و خانواده هاى 
ايشان و گراميداشت 27 سالگرد ارتحال امام خمينى در 

دانشگاه علوم پزشكى مشهد برگزار شد.
در اين مراسم نورانى160 خانواده شهيد مدافع حرم 
از لشگر سرافراز فاطميون و مدافعان شهيد ايرانى حضور 

داشتند.
مراسم با تالوت قرآن توسط قارى بين المللى افغان 
مرتضى علوى آغاز و پس از آن مستند شهيد ابوسجاد 
براى نخستين بار به نمايش در آمد. اين مستند كه با نام 
«پدر عشق پسر» ساخته شده بود به شرح رشادت هاى 

يكى از شهداى محورى لشگر فاطميون مى پرداخت.
پس از نمايش اين مستند شاعر بلند آوازه افغان 
استاد محمد كاظم كاظمى اشعارى را در منقبت شهداى 
فاطمى مدافع حرم و حضرت امام خمينى براى حضار 

قرائت كرد.
پس از آن همسر يكى از شهدا بيانيه اى در پايبندى 
به مسير شهدا قرائت كرد كه مورد توجه حضار و اساتيد 

حاضر در جلسه قرار گرفت.

در ادامه دكتر مهدى ابراهيمى معاون فرهنگى و 
دانشجويى دانشگاه علوم پزشكى مشهد سخنان خود را 
در تجليل و تكريم شهدا و توجه ويژه اين دانشگاه در 
برگزارى اردوهاى راهيان نور و نيز بيان فضيلت هاى امام 

راحل به پايان برد.
همچنين در اين مراسم از فضلى سردار روشندل 
و محمود باقر زاده جانباز دفاع مقدس تجليل شد. بيان 
خاطرات خانواده هاى شهيدان فاطمى و سخنرانى سردار 

سپاه پاسدران على فضلى پايان بخش مراسم بود.

وزارت  جديد  قانون  تصويب  از  سالى  دو  حدود 
بهداشت مبنى بر تجميع واحدهاى بين الملل دانشگاه ها 
از مناطق آزاد و انتقال واحدها به شهرهايى كه دانشگاه 
مادر در آن قرار دارد مى گذرد در اين قانون مقرر شده 
در مدت زمان مشخص تمامى واحدهاى بين الملل از 
مناطق آزاد نظير ارس، قشم،  كيش، چابهار و انزلى به 

شهرهاى اصلى منتقل شوند.
بر اساس دستورالعمل اجرايى ساماندهى فعاليت 
پرديس هاى خودگردان دانشگاه هاى علوم پزشكى 
وزارت بهداشت، دانشگاه ها اجازه داشتند فعاليت پرديس 
هاى خودگردان را با استفاده از توانمندى هاى دانشگاه 
مادر در بخش هاى منابع انسانى، تجهيزات و امكانات 
تداوم دهند اين در حالى است كه برخى از دانشگاه 
ها هنوز موفق به ساماندهى اين دانشجويان نشدند و 
دانشجويان در شرايط بسيار نامناسب به تحصيل خود 

ادامه مى دهند.
يك دانشجوى ورودى بهمن 92 شعبه بين الملل 
دانشگاهى علوم پزشكى شهيد بهشتى در گفت و گو با 
خبرنگار ايسنا اظهار كرد: دانشجويان پرديس بين الملل 
اين دانشگاه بطور مستقل يك دانشكده يا ساختمان 
مناسب براى آموزش و برگزارى كالس ها در اختيار 
ندارند. بطوريكه كالس ها در سه مكان مجزا يعنى 
كلينيك واقع در خيابان جمالزاده،  دانشكده دامپزشكى 
دانشگاه تهران و ساختمان مادر دانشگاه علوم پزشكى 
شهيد بهشتى واقع در ولنجك برگزار مى شود  و ما برخى 
از روزها براى حضور در كالس هاى درس مدام در حال 
رفت و آمد در اين سه نقطه هستيم اين شرايط براى 

دانشجويان بسيار خسته كننده و طاقت فرسا است.

ساختمان  متاسفانه  كرد:  تصريح  ادامه  در  وى 
پزشكى پرديس بين الملل دانشگاه علوم پزشكى شهيد 
بهشتى كه در خيابان جمالزاده جنوبى واقع شده است 
از استانداردهاى الزم براى برگزارى كالس هاى درس 
برخوردار نيست. برخى از كالس هاى ما در زير زمين كه 
شرايط آن بسيار سخت است و هر لحظه احتمال ريزش 

سقف وجود دارد، برگزار مى شود.
اين دانشجوى رشته دندانپزشكى يادآور شد: كالس 
به  جارى  ماه  بهمن  از  ورودى 92  دانشجويان  هاى 
كلينيك جمالزاده منتقل شده است و ادعاى مسئوالن 
مبنى بر تعطيلى كالس شماره 4 ساختمان جمالزاده و 
قرار دادن آن به عنوان محلى براى استراحت دانشجويان 
واقعيت ندارد چرا كه طى چند روز گذشته نيز كالس 
هاى ما در اين مكان تشكيل شد. از سوى ديگر اتاق 
نمناك، تاريك، بدون كولر و دستگاه تهويه نمى تواند 

جايى براى استراحت دانشجويان باشد.
اين دانشجو در ادامه مدعى شد: كالس شماره 4 
ساختمان جمالزاده كه در بين دانشجويان به « دخمه» 
كالس  يك  استاندارد  كوچكترين  از  است  معروف 
مى شويم  كالس  اين  وارد  وقتى  و  نيست  برخوردار 
دقيقا نمى توانيم تشخيص دهيم روز است يا شب، 
برخى دانشجويان به دليل نبود دستگاه تهويه در اين 
كالس دچار مشكالت تنفسى شدند اين در حالى است 
كه دانشگاه علوم پزشكى شهيد بهشتى از نظر كيفيت 
آموزشى رتبه اول در بين دانشگاه هاى كشور را دارد و 
ما انتظار داريم دانشگاه برخوردهاى تبعيض آميز بين 
دانشجويان را كنار بگذارد و دانشجويان را در شرايط برابر 

قراردهد.

يك روز با دانشجويان پرديس خودگردان دانشگاه علوم پزشكى شهيد بهشتى

به همت معاونت فرهنگى و دانشجويى و با مشاركت 
اعضاء شوراى صنفى، شهردار خوابگاه و دانشجويان فعال 
خوابگاه دخترانه كوثر دانشكده علوم پزشكى ساوه ضيافت 

افطارى در اين خوابگاه برگزار شد.
 يكشنبه 30 خرداد ماه در سيزدهمين شب از شب هاى 
ماه مبارك رمضان و در آستانه ميالد امام حسن مجتبى(ع)، 
علوم  دانشكده  كوثر  دخترانه  خوابگاه  در  افطارى  مراسم 

پزشكى ساوه برگزار شد.
اين ضيافت به همت معاونت فرهنگى و دانشجويى و با 
مشاركت اعضاء شوراى صنفى، شهردار خوابگاه و دانشجويان 

فعال خوابگاه كوثر اين دانشكده برگزار شد.
اين مراسم به منظور ترويج فرهنگ افطارى ساده و در 

محوطه فضاى سبز خوابگاه كوثر اين دانشكده برگزار شد.

درمان  و  بهداشت  كميسيون  رئيسه  هيات  اعضاى 
مجلس شوراى اسالمى در دور دهم مشخص شدند.

رئيس  عنوان  به  راى   13 با   نوبخت حقيقى  على 
كميسيون بهداشت و درمان مجلس دهم انتخاب شد.

سيدمرتضى خاتمى و محمدحسين قربانى به ترتيب با 
18 راى و 16 راى به عنوان نايب رئيس اول و نايب رئيس 

دوم انتخاب شدند.
يعقوب شيويارى و بشير خالقى به ترتيب با 22 راى و 
11 راى به عنوان منشى اول و دوم انتخاب شدند، همچنين 
محمدنعيم امينى فرد نيز با 16 راى به عنوان سخنگوى اين 

كميسيون برگزيده شد.
نوبخت نماينده مردم تهران است كه از ليست اميد وارد 

مجلس دهم شد.

آيين تجليل از شهداى مدافع حرم در دانشگاه علوم پزشكى مشهد برگزارى ضيافت افطارى در خوابگاه كوثر 
دانشكده علوم پزشكى ساوه

 نوبخت رييس كميسيون بهداشت
مجلس شوراى اسالمى شد
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چهل و يكمين جلسه اقتصاد مقاومتى  با حضور 
اعضاء در دفتر معاونت فرهنگى و دانشجويى دانشگاه 

علوم پزشكى بابل تشكيل شد.
اين جلسه با حضور محمد منصورى فر نماينده 
دبيرخانه ستاد فرماندهى اقتصاد مقاومتى در دستگاه هاى 
اجرايى استان و دكتر عبدااليمان عمويى معاون فرهنگى 

و دانشجويى دانشگاه علوم پزشكى بابل برگزار شد.
در اين جلسه عمويى بيان داشت: دانشگاه علوم 
پزشكى بابل در سطح كشور از دانشگاه هاى پيشتاز در 
عرصه اقتصاد مقاومتى است كه خوشبختانه توانسته ايم 
تاكنون چهل و يكمين جلسه اقتصاد مقاومتى و سه 
همايش اقتصاد مقاومتى را با حضور اساتيد برجسته 
كشورى در اين مقوله در اين دانشگاه برگزار كنيم، عالوه 
بر آنكه توانستيم ده ها كارگاه براى كاركنان در دانشگاه 

تشكيل دهيم.
پرمصرف  كاالى  شناسايى 10  به  اشاره  با  وى 
دانشگاه توسط معاونت ها، پيشنهاد گرد: در سومين 
همايش ادارى مالى كه در دانشگاه علوم پزشكى بابل 
در آينده نزديك برگزار مى شود، بحث اقتصاد مقاومتى 

نيز گنجانده شود.
در ادامه نماينده دبيرخانه ستاد فرماندهى اقتصاد 

مقاومتى در دستگاه هاى اجرايى استان طى سخنانى 
بيان داشت: ستاد فرماندهى اقتصاد مقاومتى استان از 

18 ارديبهشت در استان تشكيل شد.
 وى با اشاره به اينكه از سال 88 تاكنون مقام معظم 
رهبرى در نامگذارى سال 95 بحث اقتصاد مقاومتى 
را مطرح نمودند، گزارشى از روند برگزارى جلسات و 
كارگروه هايى كه در استان تشكيل مى شود ارائه داد 
و خاطر نشان كرد: دانشگاه علوم پزشكى بابل همراه 
با بعضى از دانشگاه هاى ديگر استان، در زير مجموعه 
كارگروه فرهنگى و اجتماعى استان كه با رياست  صدا و 

سيماى استان مازندران است قرار گرفتند.

از دانشجويان عضو تيم فوتسال قهرمانى كشور، 
مدال آوران تيم هاى كشتى فرنگى و آزاد دانشگاه و 
منتخبان ورزشى مسابقات هفته خوابگاه هاى دانشگاه 

علوم پزشكى ايالم طى مراسمى تقدير شد.
 به همت شوراى مركزى صنفى دانشجويان دانشگاه 
علوم پزشكى ايالم، در مراسمى از دانشجويان فعال 

ورزش اين دانشگاه تقدير شد.
اين مراسم با حضور رييس، معاون آموزشى، روساى 
دانشكده ها و مدير دانشجويى دانشگاه علوم پزشكى ايالم 
برگزار و از 150 نفر از دانشجويان فعال ورزشى اين 

دانشگاه تقدير شد.
 معاون فرهنگى و دانشجويى دانشگاه علوم پزشكى 
ايالم گفت: تشويق دانشجويان به انجام فعاليت هاى 
ورزشى و ايجاد شور و نشاط در بين آنان از اولويت هاى 
اين معاونت است و برنامه هاى متعددى از جمله تجهيز 
سالن هاى ورزشى و خريد وسايل و تجهيزات ورزشى با 

وجود كمبود اعتبارات موجود اجرا شده است كه در طول 
سال نيز تداوم دارد.

فعاالن ورزش دانشگاه شامل دانشجويان عضو تيم 
فوتسال قهرمانى كشور، مدال آوران تيم هاى كشتى 
فرنگى و آزاد دانشگاه و منتخبان ورزشى مسابقات هفته 
خوابگاه ها بودند كه با اهدا لوح و مبالغ نقدى از آنان تقدير 
شد. همچنين تسهيالتى در ارتباط با تغذيه و خوابگاه 

براى اين دانشجويان فراهم شد.  

دانشگاه علوم پزشكى بقيه ا...(عج) در رشته هاى 
سالمت جنسى خانواده، پژوهش و درمان درد، پژوهش و 
درمان اعتياد، مهندسى ذهن و مديريت ادراك دانشجوى 

دكترى پژوهشى مى پذيرد.
 پذيرش دانشجو در دوره دكترى پژوهش محور 
(Ph.D by Research) در راستاى تربيت نيروى انسانى 
متخصص، مركز تحقيقات علوم رفتارى دانشگاه علوم 

پزشكى بقيه ا...(عج) صورت مى گيرد.
اين پذيرش بر اساس مجوز وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشكى در رشته علوم رفتارى با چهار گرايش 
با ظرفيت هفت نفر صورت مى گيرد. حداقل شرايط 
ورود به دوره دارا بودن دو مقاله چاپ شده نوع يك به 
عنوان نويسنده اول يا مسؤول و داشتن مدرك زبان مورد 

تاييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى است.

رييس دانشگاه علوم پزشكى مشهد از غرفه اين دانشگاه 
در نمايشگاه قرآن و عترت مشهد بازديد كرد.

در اين غرفه آثار خوشنويسى دانشجويان عضو كانون 
هنرهاى تجسمى اين دانشگاه به نمايش گذاشته شده است.

دكتر مصطفى مهرابى ضمن بازديد از نمايشگاه قرآن و 
عترت  مشهد از غرفه اين دانشگاه در نمايشگاه نيز بازديد كرد. 
در جريان اين بازديد  دكتر مهدى ابراهيمى معاون فرهنگى 
و دانشجويى، دكتر شاكرى مدير فرهنگى و صالح مقدم مدير 
دانشجويى دانشگاه علوم پزشكى مشهد او را همراهى كردند.

گفتنى است در اين غرفه دانشجويان كانون هنرهاى 
تجسمى دانشگاه علوم پزشكى مشهد مجموعه اى از آثار 
خوشنويسى معلى و خطاطى دانشجويان اين دانشگاه را به 

معرض نمايش گذاشتند.

معاون فرهنگى و دانشجويى به همراه مدير فرهنگى، 
تغذيه  مسئول  كارشناس  و  خوابگاه ها  امور  اداره  رييس 
دانشگاه علوم پزشكى اردبيل در ضيافت افطارى دانشجويان 

خوابگاهى شركت كردند.
اين مراسم  افطارى 30 خرداد ماه با حضور معاون 
امور  اداره  رييس  فرهنگى،  مدير  دانشجويى،  و  فرهنگى 
خوابگاه ها و كارشناس مسئول تغذيه دانشگاه علوم پزشكى 
اردبيل برگزار شد. در اين مراسم افطارى كه در خوابگاه 
پسرانه كوثر اين دانشگاه برگزار شد پس از اقمه نماز و صرف 
افطار، مسؤوالن دانشگاه در مورد مسايل و مشكالت رفاهى 
دانشجويان خوابگاهى با آنان به بحث و گفت وگو نشستند. 

چهل و يكمين جلسه اقتصاد مقاومتى در دانشگاه علوم پزشكى بابل

 از دانشجويان افتخار آفرين ورزشى دانشگاه علوم پزشكى ايالم تقدير شد

رييس دانشگاه علوم پزشكى مشهد از 
نمايشگاه قرآن و عترت ديدار كرد

 حضور معاون فرهنگى و دانشجويى دانشگاه علوم 
پزشكى اردبيل در مراسم افطارى دانشجويان

دانشگاه علوم پزشكى بقيه اهللا در مقطع دكترى رشته هاى ذهن و درمان درد دانشجو مى پذيرد
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مسؤول روابط عمومى دفتر طب سنتى ايرانى -ا 
سالمى وزارت بهداشت مستقر در بيست و چهارمين 
نمايشگاه بين المللى قرآن در گفت وگو با خبرنگار روابط 
عمومى معاونت فرهنگى، دانشجويى وامور مجلس وزارت 
بهداشت اظهار داشت: خوشبختانه بازديدكنندگان از اين 
غرفه استقبال خوبى داشته اند، چرا كه طب سنتى همواره 
براى عموم مردم از اهميت خاصى برخوردار بوده است و 
مردم دوست دارند، درخصوص طب سنتى و روش هاى 
درمانى و مبارزه با خيلى از بيمارى ها از طريق طب سنتى، 

آموزش هاى الزم را فرا گيرند.
خانم پاك خو كه مسؤوليت غرفه طب سنتى وزارت 
بهداشت دراين نمايشگاه برعهده دارد، با ابراز خرسندى از 
محل برگزارى نمايشگاه در مصالى امام خمينى(ره) به 
لحاظ موقعيت بهتر نسبت به باغ موزه دفاع مقدس اظهار 
داشت: امسال نسبت به دو سال گذشته كه نمايشگاه 

قرآن در باغ موزه دفاع مقدس برگزار شد، خوشبختانه 
استقبال از نمايشگاه بهتر است و بازديدكنندگان به ويژه 
بعد از افطار به نمايشگاه قرآن مى آيند. خوشبختانه مصالى 
تهران به واسطه فضاى پاركينگ خودرو و موقعيت آن در 
مركزيت شهر و دسترسى آسان به مترو، بهترين فضا براى 
برگزارى نمايشگاه قرآن است. وى به كتاب هاى چاپ شده 
با محوريت طب سنتى اشاره كرد و گفت: امسال ما تالش 

نمايشگاه  برگزارى  حاشيه  در  مظاهرى  بيژن 
بين المللى قرآن كريم كه در روزهاى 24 خرداد تا 8 تير 
در شبستان مصالى تهران در حال برگزار است، گفت: 
سال هاى گذشته وزارت بهداشت تنها با يك غرفه و به 
نمايندگى از معاونت فرهنگى و دانشجويى اين وزارتخانه 

در بخش دانشگاهى نمايشگاه قرآن كريم حضور داشت.
وسيع  گستره  به  توجه  با  كرد:  خاطرنشان  وى 
فعاليت هاى وزارت بهداشت و خدمات متنوعى كه به 
عموم شهروندان ارايه مى دهد، امسال در قالب بخش قرآن 
و سالمت در نمايشگاه حاضر شديم تا بتوانيم كارهاى 
تلفيقى در حوزه قرآن و سالمت و همچنين خدمات جنبى 

در حوزه بهداشت و سالمت به شهروندان ارايه دهيم.
مجموعه  از  بازديدكنندگان  استقبال  مظاهرى، 

غرفه هاى وزارت بهداشت را در روزهاى نخست برگزارى 
مختلف  اقشار  گفت:  و  كرد  چشمگيرتوصيف  نمايشگاه 
ما  غرفه هاى  از  سالمندان  تا  كودكان  سنى  رده  از  مردم 
بازديد به عمل مى آوردند و از خدمات پژوهشى و آموزشى 
تخصصى كارشناسان ما  در زمينه علوم قرآنى، حفظ و 
تالوت قرآن بهره مند مى شوند. ضمن اينكه چندين غرفه 
ما به بازديدكنندگان خدمات بهداشت و سالمت از جمله 
تست قندخون و ديابت، مشاوره تغذيه و مشاوره طب سنتى 

اختصاص دارد و در اين رابطه خدمات مى دهند.
وى به استقبال پرشور عموم مردم از غرفه طب سنتى 
اشاره كرد و گفت: در طول مدت برگزارى نمايشگاه مشاوران 
ما با توزيع بروشور، بسته هاى آموزشى و جزوات تخصصى، 
بازديدكنندگان را با شيوه هاى طب سنتى و راه هاى بكارگيرى 

آن در زندگى، آشنا مى  كنند.

آموزش طب سنتى را به صورت آكادميك در 17 دانشگاه علوم پزشكى كشور آغاز كرده ايم

وزارت بهداشت براى نخستين بار مستقل از بخش دانشگاهى در نمايشگاه قرآن حضور دارد

كرديم مجموعه كتاب هايى كه توسط متخصصان و مشاوران 
وزارت بهداشت يا پزشكان طب سنتى به رشته تحرير درآمده 
است را به نمايش عمومى بگذاريم تا مردم با اين كتابها آشنا 
شوند. به هرحال همين كه با معرفى اين كتابها در راستاى 
ارتقاى سطح دانش مردم با مقوله طب سنتى اقدام كرده ايم، 
خوشحاليم و اميدواريم سطح دانش مردم نسبت به طب 

سنتى بيش از پيش باشد.
پاك خو با بيان اين مطلب كه تمامى كتاب هايى كه با 
موضوع طب سنتى تاليف شده است ، مستند و برپايه مطالب 
علمى است، اظهار داشت: ما با چاپ و انتشار اين كتابها تالش 
داريم دست سودجويانى كه از عنوان طب سنتى سوءاستفاده 

مى كنند و به دنبال منافع خود هستند را كوتاه كنيم.
مسؤول غرفه طب سنتى وزارت بهداشت افزود: آموزش 
طب سنتى را به صورت آكادميك در 17 دانشگاه علوم 
پزشكى كشور آغاز كرده و اكنون مشغول تدريس اين مقوله 
هستيم و خوشبختانه از سال 88 اين دانشگاه ها در زمينه 
طب سنتى دانشجو مى پذيرند و حدود400  نفردانشجو در 
زمينه طب سنتى آموزش هاى تخصصى و آكادميك خود را 

در دانشگاه ها فرا گرفته اند

مسؤول غرفه طب سنتى وزارت بهداشت در نمايشگاه قرآن:

مسؤول بخش قرآن و سالمت در بيست و چهارمين نمايشگاه قرآن:

بخش « قرآن و سالمت » وزارت بهداشت در بيست و چهارمين نمايشگاه بين المللى قرآن كريمبخش « قرآن و سالمت » وزارت بهداشت در بيست و چهارمين نمايشگاه بين المللى قرآن كريم


