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بسيار خوشحالم 
كه سامانه اطالع رسانى مفدا افتتاح شد

مفدا با حضور وزير بهداشت  رونمايى  شد

وزير بهداشت در مراسم رونمايى از 64 پايگاه اطالع رسانى معاونت هاى فرهنگى و دانشجويى:

مسؤوالن دانشگاهى كه از حوزه اطالع رسانى و 
روابط عمومى غفلت كنند، با مشكل مواجه خواهند شد

معاون فرهنگى و دانشجويى وزير بهداشت:

   4 درصد دانشجويان علوم پزشكى اعتياد دارند
مديركل دانشجويى وزارت بهداشت:

نتايج بخش هنرى جشنواره قرآن و عترت وزارت 
بهداشت 20 مردادماه اعالم مى شود

از  رونمايى  مراسم  در  بهداشت  وزير 
و  فرهنگى  معاونت  رسانى  اطالع  وب سايت هاى 
دانشجويى دانشگاه هاى علوم پزشكى كشور كه پنجم 
مردادماه برگزار شد ، گفت: از رونمايى سامانه هاى  
خبرى مفدا كه 64 وب سايت را پشتيبانى مى كند. 

بسيار خوشحال هستم. 
وزير بهداشت با تأكيد بر اهميت حوزه روابط 
عمومى، رئيس دانشگاهى را موفق دانست كه در 

حوزه روابط عمومى و اطالع رسانى وقت بگذارد.

دكتر حسن هاشمى در مراسم رونمايى از 64  
وب سايت خبرى اطالع رسانى معاونت فرهنگى و 
دانشجويى، ستاد و دانشگاه هاى علوم پزشكى كشور، 
گفت: حوزه معاونت فرهنگى و دانشجويى برخالف 
برخى ديگر از حوزه هاى وزارت بهداشت، حوزه 
جذابى است و امروز  بسيار خوشحالم كه سامانه 
در  سامانه  يك  و  «مفدا»  خبرى  و  اطالع رسانى 
حوزه درمان افتتاح مى شود كه جا دارد از مسببان و 

دست اندركاران راه اندازى اين سامانه ها تشكر كنيم.

حجت االسالم سيد محمد رضا فقيهى با اشاره 
به آمار اعزام دانشگاهيان به عتبات عاليات گفت: 
تا روز 10 مرداد 35 كاروان دانشگاهيان به عتبات 
عاليات اعزام شده گفت: بيشترين تعداد زائران را 

متاهالن تشكيل مى دهند.
وى با اشاره به اينكه برنامه هاى مختلفى در 
نجف، كربال و حر برگزار شده افزود:  اولين گروه از 
استان مازندران اعزام شده و بازگشته است و 400 

كاروان باقى مانده كه به تدريج اعزام خواهند شد.

رئيس ستاد عمره و عتبات دانشگاهيان افزود: 
اكنون اكثر دانشجويان وام عتبات عاليات را دريافت 
كرده اند، بسته هاى فرهنگى همه براى دانشگاهيان 
اعزام  ها  كاروان  آبان  تا 8  و  شده  ارسال  اعزامى 

خواهند شد.
وى با بيان اينكه هيچ گونه مشكلى در روند اجرا 
و اعزام به وجود نيامده است، ادامه داد: زمان عرفه و 
عاشورا تعداد كاروان هاى اعزامى دانشگاهيان افزايش 

پيدا  مى كند.
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اجالس رؤساى دانشگاه هاى علوم پزشكى كشور 
در مشهد برگزار شد

مناطق و زمان برگزارى اردوهاى جهادى 
دانشگاهيان وزارت بهداشت اعالم شد

دانشجويان نمونه دانشگاه علوم پزشكى تبريز 
در جشنواره كشورى معرفى شدند

 استفاده از ظرفيت دانشجويى در 
طرح ساماندهى اورژانس بيمارستان ها

كمبود فضاى خوابگاهى، منابع انسانى و
  بودجه فرهنگى  ، مهمترين چالش هاى فرهنگى  است

رعايت پوشش حرفه اى بايد به همراه 
رعايت اخالق حرفه اى باشد 

برگزارى مسابقات فوتسال يادواره شهداى حرم
 كاركنان دانشگاه علوم پزشكى اهواز
اعزام اردوى جهادى دانشگاه علوم 
پزشكى آباده به مناطق محروم

همايش«زن، سرچشمه آرامش» 
در دانشگاه علوم پزشكى شيراز برگزار شد

بيشترين متقاضى اعزام به عتبات  رادانشگاهيان متاهل تشكيل مى دهند

معاونت  اطالع رسانى  پايگاه  مفدا،  خبرى  سايت  وب 
فرهنگى و دانشجويى وزارت بهداشت به همراه پايگاه هاى 
اطالع رسانى مفدا متعلق به معاونت هاى فرهنگى و دانشجويى 
62 دانشگاه علوم پزشكى كشور، سه شنبه پنجم مردادماه با 
حضور وزير، معاون فرهنگى و دانشجويى، معاون درمان، رييس 
روابط عمومى وزارت بهداشت و نمايندگان معاونت فرهنگى 

دانشگاه هاى علوم پزشكى افتتاح و به بهره بردارى رسيد.

اين پايگاه هاى خبرى بر بستر پايدار و ايمن java طراحى 
شده اند و براى اولين بار در وزارت بهداشت، «اتوماسيون جامع 
گردش خبر» جهت چرخش سريع و ايمن اخبار طراحى و 
توليد شده است.  حجم وسيع اخبار فعاليت ها و برنامه هاى 
فرهنگى و دانشجويى دانشگاه هاى علوم پزشكى كشور، موجب 
شد  تا براى مبادله و انتشار سريع اخبار فعاليت ها و رخ دادهاى 

دانشگاهى از اين   نرم افزار قدرتمند خبرگزارى استفاده شود.
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نتايج بخش هنرى مرحله كشورى بيست و يكمين 
جشنواره قرآن و عترت دانشگاهيان وزارت بهداشت پس از 

انجام داورى نهايى 20 مردادماه اعالم مى شود.
بنابر اعالم دبيرخانه دائم جشنواره قرآن و عترت وزارت 
بهداشت، دريافت آثار بخش هنرى اين جشنواره به پايان 
رسيده و در حال حاضر كدگذارى آثار به منظور انجام داورى 

در حال انجام است.
گفتنى است داوران بخش هنرى جشنواره از ميان 
هنرمندان و اساتيد به نام كشور انتخاب شده و فرآيند داورى 

از 16 مردادماه آغاز مى شود.
يكمين  و  بيست  كنندگان  شركت  و  مندان  عالقه 
جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت مى توانند نتايج بخش 
هنرى اين جشنواره را از طريق وب سايت خبرى مفدا به 
نشانى www.mefda.ir و كانال خبرى مفدا در شبكه اجتماعى 

تلگرام به نشانى telegram.me/mefda دريافت كنند.

نخستين نشست دو روزه آموزشى، توجيهى مسؤوالن 
روابط عمومى معاونت هاى فرهنگى و دانشجويى دانشگاه هاى 
علوم پزشكى كشور با برگزارى جلسه هم انديشى و بحث 
و تبادل نظر به منظور هماهنگى امور اطالع رسانى وب 
سايت هاى مفدا و جمع بندى بحث هاى مطرح شده به كار 

خود پايان داد.
«نشست دو روزه آموزشى و توجيهى مسؤوالن روابط 
عمومى دانشگاه هاى علوم پزشكى كشور» كه سه شنبه و 
چهارشنبه پنجم و ششم مردادماه برگزار شد، با رونمايى از 
وب سايت هاى خبرى فرهنگى و دانشجويى دانشگاه هاى علوم 
پزشكى كشور توسط وزير بهداشت و برخى از مسؤوالن ارشد 
اين وزارتخانه آغاز شد و در ادامه مسؤوالن روابط عمومى 
معاونت هاى فرهنگى و دانشجويى دانشگاه هاى علوم پزشكى 
كشور در كارگاه هاى آموزشى «خبرنويسى» و «آشنايى با 
نحوه عملكرد اتوماسيون جامع گردش خبر» شركت كردند.

در روز دوم نشست و در بخش پايانى آن مسؤوالن روابط 
عمومى مشكالت اجرايى حوزه روابط عمومى معاونت هاى 
فرهنگى و دانشجويى دانشگاه هاى علوم پزشكى در امر 
اطالع رسانى را مطرح كرده و پيشنهاداتى به منظور تسهيل 

امور و هماهنگى با ستاد ارائه دادند.
استفاده از ظرفيت ها و پتانسل هاى ارزشمند دانشجويى، 
برگزارى  اجتماعى،  شبكه هاى  در  جدى  حضور  ضرورت 
مسؤالن  توانمندسازى  ويژه  آموزشى  كارگاه هاى  مستمر 
روابط عمومى و استمرار ارتباط مؤثر مسؤوالن دانشگاهى 
و ستادى از جمله موضوعات محورى مورد بحث در بخش 

پايانى نشست بود.

نتايج بخش هنرى جشنواره قرآن و عترت 
وزارت بهداشت 20 مردادماه اعالم مى شود

نشست آموزشى، توجيهى مسؤوالن روابط 
عمومى معاونت هاى فرهنگى و دانشجويى 

دانشگاه هاى علوم پزشكى پايان يافت 

وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكى در اين 
مراسم با ابراز خرسندى از برگزارى نخستين نشست 
آموزشى و توجيهى مسؤالن روابط عمومى معاونت هاى 
فرهنگى و دانشجويى دانشگاه هاى علوم پزشكى كشور 
و رونمايى از سامانه خبرى مفدا در اين نشست، گفت: 
اميدوارم اين نشست و برپايى جلسات هم انديشى كه با 
حضور مسؤوالن روابط عمومى معاونت هاى فرهنگى و 
دانشجويى دانشگاه ها برگزار مى شود، مفيد و موثر باشد و 
مسؤوالن روابط عمومى معاونت هاى فرهنگى بتوانيد در 

راستاى انجام وظايف قانونى و اهداف خود قدم بردارند.
مسؤوالن روابط عمومى معاونت هاى فرهنگى و 
دانشجويى رسالت خطيرى در راستاى اطالع رسانى و 
خبررسانى بر عهده داريد كه كارى بس زيبا و ارزشمند 
است. اميدوارم كه قدر كار خود را بدانيد و آن طور 
كه انتظار و شايسته است در راستاى اطالع رسانى و 
آگاهى بخشى به دانشجويان خدمت كنيد. سعى كنيد 
جلسات هم انديشى و آموزشى خود را بيشتر كنيد و اين 
جلسات را در دانشگاه ها برگزار كنيد و من هم حتماً در 

نشست هاى شركت خواهم كرد.
درمان  كار  با  دانشجويى،  كار  اينكه  بيان  با  وى 
متفاوت است، خاطرنشان كرد: در حوزه درمان با آه ، 
ناله، چاقو و جراحى سر و كار داريم  اما در حوزه فرهنگى 
با يك محيط كامال فرهنگى و قلب هاى رئوف و پاك 
دانشجويانى ايرانى مواجه هستيم كه همه با عشق براى 
آموزش و تربيت تالش مى كنند و با هزاران اميد براى 
كسب علم و دانش وارد دانشگاه شده اند  با اين هدف كه 
روزى فارغ التحصيل شوند و در راستاى خدمت به مردم  

و منافع كشور خدمت كنند.
وزير بهداشت خطاب به مسؤوالن روابط عمومى 
معاونت هاى فرهنگى و دانشجويى دانشگاه هاى علوم 
پزشكى اظهار داشت: شما عزيزان رسالت خطيرى در 
راستاى اطالع رسانى و خبررسانى بر عهده داريد كه 
كارى بس زيبا و ارزشمند است. اميدوارم كه قدر كار 
خود را بدانيد و آن طور كه انتظار و شايسته است در 
راستاى اطالع رسانى و آگاهى بخشى به دانشجويان 
خدمت كنيد. سعى كنيد جلسات هم انديشى و آموزشى 
خود را بيشتر كنيد و اين جلسات را در دانشگاه ها برگزار 
كنيد و من هم حتماً در نشست هاى شركت خواهم كرد.
هاشمى افزود: ترغيب و تشويق روسا و معاونان 
دانشگاه هاى علوم پزشكى به امر خطير اطالع رسانى 
و روابط عمومى يكى از كارهاى ضرورى است كه شما 
بايد در دستور كار خود قرار دهيد و من بارها اين مساله 
را در جلسات مختلف تكرار كرده ام.  بنده قطعا رئيس 
دانشگاهى را موفق مى دانم كه در حوزه روابط عمومى و 
اطالع رسانى وقت بگذارد.ممكن است رئيس دانشگاه يا 
معاونش در حوزه درمان، ساخت و ساز يا بهداشت فردى 
موفق باشند ، اما اگر در حوزه دانشجويى كم توجهى كند، 

قطعا اين فرد، رئيس موفقى نيست.
هاشمى با بيان اينكه نسل جوان ما سؤاالت بسيار 

زيادى دارند كه بدون پاسخ مانده است، خاطرنشان كرد: 
روساى و معاونان دانشگاه ها  و مسؤوالن روابط عمومى ها 

بايد دانشجويان و جوانان را سرشوق بياورند.
وى با تأكيد بر پاسخگويى به سواالت دانشجويان 
، خاطرنشان كرد: اين سواالت بايد از زبان مسؤوالن 
مربوطه داده شود و مسؤوالن روابط عمومى هر از گاهى 
بايد رئيس دانشگاه، معاونان وزارتخانه و مديران دانشگاهى 
را در جمع دانشجويان دعوت كنند تا به خيلى از ابهامات 
و پرسش هاى دانشجويان پاسخ داده شود. قشر دانشجو 
سواالت زيادى در ذهن خود دارد كه از جمله  قطعاً 
مى توان به سواالت و شبهات سياسى، مذهبى اشاره كرد 
كه قطعاً ما بايد به اين سواالت ، جواب دهيم ،  چرا كه 
اگر نتوانيم به سواالت و ابهامات دانشجويان جواب دهيم 
اين سواالت روى هم انبار مى شود و حتى اگر در آرامش 
هم باشيم، اين مساله  به نفع كشور نيست، ضمن آنكه 
مقام معظم رهبرى نيز بارها در فرمايشات خود در اين 

باره تعابير صريح و تندى نسبت به اين مساله داشته اند.
روابط  مسؤوالن  اصلى  كار  كه  اين  بيان  با  وى 
عمومى، اطالع رسانى  است و بايد از كار تبليغاتى دورى 
كنند، اظهار داشت: كار اطالع رسانى از جنس فرهنگ 
بايد  لذا  شود.  انجام  تبليغاتى  كار  نيست  بنا  و  است 
فرصت ها طورى فراهم شود كه فضاى سالم و با نشاط در 
محيط دانشگاه حكم فرما گردد تا از نظر فرهنگى، روحى 

و روانى، دانشجويان به پختگى الزم برسند.
عمومى  روابط  مسؤوالن  خطاب  هاشمى 
معاونت هاى فرهنگى و دانشجويى تاكيد كرد كه وارد 
حوزه هاى سياسى نشده و خود را درگير اين موضوع 
نكنند. ما جامعه اى هستيم كه تنوع آرا، افكار، اقوام و 
مذهب را در كشور داريم و در مقام مسؤوليت كه هستيم 
حتما بايد فرصت هاى  برابرى براى همه ايجاد كنيم . 
البته قواعد و قوانين باالدستى هم داريم كه بايد طبق 

آن عمل كنيم.
تحول در پايگاه هاى خبرى و اطالع رسانى معاونت 
فرهنگى، دانشجويى و امور مجلس وزارت بهداشت از 
جمله كارهاى خوبى بود كه وزارت بهداشت انجام داده 
است، اما هنوز جاى كار زيادى براى پيشرفت بهتر وجود 
دارد و معتقدم چه «وبدا» و چه «مفدا» كه امروز مورد 
بهره بردارى قرار گرفت، زمينه را براى تحول بيشتر 

فراهم خواهد كرد.

رئيس دانشگاهى را موفق مى دانم كه در حوزه روابط عمومى و اطالع رسانى وقت بگذارد
وزير بهداشت در مراسم رونمايى از 64 پايگاه اطالع رسانى معاونت هاى فرهنگى و دانشجويى:
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نشست  نخستين  در  فراهانى  رضا  محمد  دكتر 
آموزشى توجيهى مسؤوالن روابط عمومى معاونت هاى 
فرهنگى و دانشجويى دانشگاه هاى علوم پزشكى كشور 
كه  پنجم مردادماه در تهران و در محل وزارت بهداشت 
برگزار شد، با بيان اين مطلب افزود: نرم افزار به خودى 
خود اصالت ندارد و تنها يك ابزار است اما شما مسؤوالن 
روابط عمومى ها بايد در راستاى اطالع رسانى شفاف و 
صحيح در حوزه دانشگاه، اين نرم افزارها را تقويت كنيد. 
آن وقت است كه مى توان گفت از اين نرم افزار به خوبى 
توانسته ايم استفاده بهينه كنيم. به هرحال من اصالت را 

در قسمت مغزافزارى قضيه مى دانم.
اين  در  بهداشت  وزير  سخنان  از  بخشى  به  وى 
نشست مبنى بر عدم برخورد سياسى در حوزه خبر و 
اطالع رسانى اشاره كرد وگفت: دكتر هاشمى توصيه 
درستى كردند كه نبايد گرايش هاى سياسى خود را بر 
اطالع رسانى حاكم كنيم چرا كه اطالع رسانى صحيح در 
دنيا اين است كه ما يك اطالع رسانى بى طرفانه داشته 
باشيم تا بتوانيم رسالت خبر رسانى خود را به درستى 

انجام دهيم.
ما  وضعيت  اينكه  به  اشاره  با  همچنين  فراهانى 
نسبت به ديگر سايت هاى اطالع رسانى كمى محدود 
است ، گفت: ما يك دستگاه دولتى هستيم و مالحظاتى 
داريم، اخبار و اطالعاتى كه مطرح مى كنيم ممكن است 
بيش از جاهاى ديگر، داراى حساسيت باشد و از طرفى ما 
نمى خواهيم در حوزه اطالع رسانى و خبر عقيم باشيم.

فراهانى خاطرنشان كرد: ما بايد در حوزه خبر و 
اطالع رسانى در مسيرى حركت كنيم كه در چارچوب 
اختيارات قانونى مان بوده و بر اساس شعارهاى دولت 
تدبير واميد باشد چون اين دولت از مردم راى گرفته و 
تا روزى كه دولت تدبير واميد وجود دارد بايد بر تعهدات 
و شعارهايى كه داده پايبنده باشد. بنابراين اين دولت 
، سياستش در حوزه فرهنگى و اطالع رسانى سياست 
ميزان  و  توسعه  خواهيم  مى  بلكه  نيست  بسته اى 

مشاركت دانشجويى را افزايش دهيم.
معاونت  عمومى  روابط  مسؤوالن  به  خطاب  وى 
هاى فرهنگى و دانشجويى دانشگاه هاى علوم پزشكى 
كشور گفت: شما بايد نوع مشاركت دانشجويان و ارتباط 
و تعامل آنها را با حوزه خبر و اطالع رسانى تقويت كنيد.

فراهانى به برگزارى جشنواره نشريات كه با مشاركت 
وزارت علوم و دانشگاه آزاد برگزار شد اشاره كرد و گفت: 
4 ميليون و 800 هزار نفر مخاطب  اين جشنواره بودند 
و جالب است بدانيد از اين تعداد تنها 2/4 درصد را 
دانشجويان علوم پزشكى تشكيل دادند كه خوشبختانه 
با اين حداقل مشاركت دانشجويان ما، 25 درصد جوايز 
نشريات را دانشجويان دانشگاه هاى علوم پزشكى دريافت 
كردند كه اين نشان مى دهد نخبگان زيادى در حوزه 
رسانه و اطالع رسانى در دانشگاه هاى علوم پزشكى وجود 

دارد كه قطعا شما مسؤوالن روابط عمومى ها بايد از آنها 
در حوزه خبر و اطالع رسانى  كمك بگيريد.

معاونت  عمومى  روابط  مسؤوالن  به  خطاب  وى 
هاى فرهنگى و دانشجويى دانشگاه هاى علوم پزشكى 
گفت: شما به عنوان مسؤول در حوزه روابط عمومى 
بايد دانشجويان نخبه در حوزه خبر و اطالع رسانى 
را شناسايى و تقويت كنيد و از دانش و استعداد آنها 
در تقويت نشريات خود كمك بگيريد. البته در اين 
آنها  به  را  اى  رسانه  هاى  معذوريت  و  محدوديت  راه 
بايد گوشزد كرد. به هرحال بايد از دانش و توانمندى 
دانشجويان نخبه دانشگاه هاى علوم پزشكى در توليد 
خبر و مصاحبه نيز بهره مند شد. ضمن اينكه بايد به 
بهترين نحو ممكن به شبهاتى كه ممكن است در ذهن 

دانشجويان ايجاد شود، پاسخ منطقى داد.
روساى دانشگاه ها و معاونان فرهنگى و دانشجويى 
دانشگاه ها  بايد نسبت به حوزه خبر واطالع رسانى اشراف 
كافى داشته باشند  و به آن اعتقاد و باور داشته باشند. 
آنقدر اين حوزه اهميت دارد كه مى توان گفت در آينده 
هر كسى از اين حوزه غفلت كند قطعاً با مشكالتى مواجه 

مى شود.
فراهانى افزود: اگر شما بتوانيد در نوع اطالع رسانى 
و خبررسانى به دانشجويان حتى يك نفر را دچار تغيير و 

تحول كنيد  كار بزرگى انجام داده ايد.
قطعا ارزش كار شما در حوزه خبر و اطالع رسانى در 
مقايسه با وزارت علوم كه تعداد دانشجويان بيشترى دارد  
به مراتب باالتر است. به هرحال هر كارى كه خودتان 
كمك  خبرى  سايت  ارتقاى  به  مى دهيد  تشخيص 

مى كند آن را انجام دهيد.
در  بهداشت  وزير  هاشمى  دكتر  حضور  فراهانى 
مراسم رونمايى از 64 وب سايت معاونت هاى فرهنگى و 
دانشجويى دانشگاه هاى علوم پزشكى را نشان از اهميت 
مفدا  جديد  وب سايت هاى  در  اطالع رسانى  امر  باالى 
دانست و تصريح كرد: وزير بهداشت از هر تحولى در اين 

حوزه روابط عمومى حمايت مى كند.
معاون وزير بهداشت براهميت حوزه روابط عمومى و 
اطالع رسانى تاكيد كرد و گفت: آنقدر اين حوزه اهميت 
دارد كه مى توان گفت در آينده هر كسى از اين حوزه 

غفلت كند قطعاً با مشكالتى مواجه مى شود.

مسؤوالن دانشگاهى كه از حوزه اطالع رسانى 
و روابط عمومى غفلت كنند، با مشكل مواجه خواهند شد

در نشست دو روزه آموزشى، توجيهى مسؤوالن روابط 
عمومى معاونت هاى فرهنگى و دانشجويى دانشگاه هاى علوم 
پزشكى، عالوه بر رونمايى از 64 وب سايت خبرى، كارگاه هاى 
آموزشى «خبرنويسى» و اتوماسيون جامع گردش خبر» 
توسط همكاران روابط عمومى معاونت فرهنگى، دانشجويى و 

امور مجلس وزارت بهداشت برگزار شد.
كارگاه آموزشى «خبرنويسى» و «آشنايى با عملكرد 
اتوماسيون جامع گردش خبر » در روزهاى پنجم و ششم 
مرداد ماه در خالل برگزارى نشست مسؤوالن روابط عمومى 
معاونت هاى فرهنگى و دانشجويى وزارت بهداشت رگزار شد.

اميرهوشنگ  خبرنويسى،  آموزشى  كارگاه  مدرس 
معاونت  عمومى  روابط  همكار  و  رسانه  مدرس  قلندرى 
فرهنگى، دانشجويى و امور مجلس وزارت بهداشت بود. وى 
در اين كارگاه آموزشى سبك هاى خبرنويسى را شرح داده 
و اركان خبر و ارزش هاى خبرى را براى مسؤوالن روابط 
عمومى معاونت هاى فرهنگى و دانشجويى دانشگاه هاى علوم 

پزشكى كشور تشريح كرد.
آموزشى  كارگاه  روزه،  دو  نشست  اين  در  همچنين 
«آشنايى با عملكرد اتوماسيون جامع گردش خبر » و نحوه 
بهره بردارى مطلوب از وب سايت هاى خبرى مفدا، توسط 
فرهنگى،  معاونت  عمومى  روابط  مدير  معمارى  مهدى 
و  شد  برگزار  بهداشت  وزارت  مجلس  امور  و  دانشجويى 
مسؤوالن روابط عمومى نحوه عملكرد و توليد محتوايى 

وب سايت هاى خبرى را آموزش ديدند.

زمان و مناطق برگزارى اردوهاى جهادى دانشگاهيان 
وزارت بهداشت در چهار منطقه كشور در تابستان سال جارى 

اعالم شد.
به دليل پراكندگى ثبت نام كنندگان در كل كشور 
و عدم امكان برنامه ريزى استانى و غيرمتمركز، مقرر شد 
اردوهاى جهادى دانشگاهيان وزارت بهداشت به شرح زير 

برگزار شود:
منطقه برگزارى ايالم: هفته دوم مردادماه

منطقه برگزارى اروميه: هفته سوم مرداد ماه
منطقه برگزارى خراسان شمالى و خراسان جنوبى: هفته 

چهارم مردادماه
اردوهاى  اجرايى  دبيرخانه  اطالعيه  اساس  بر 
كنندگان  شركت  بهداشت،  وزارت  دانشگاهيان  جهادى 
مى توانند جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تماس 

5-77680091-021 داخلى 156 تماس حاصل نمايند.

كارگاه آموزشى «خبرنويسى» و «آشنايى با  
اتوماسيون جامع گردش خبر » برگزار شد

مناطق و زمان برگزارى اردوهاى جهادى 
دانشگاهيان وزارت بهداشت اعالم شد

معاون فرهنگى و دانشجويى وزير بهداشت:

در نشست آموزشى مسؤوالن روابط عمومى 
معاونت فرهنگى دانشگاه هاى علوم پزشكى كشور؛
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دوازدهمين  خبرى  نشست  در  جواد  نژاد  جالل 
المپياد ورزشى دانشجويان پسر دانشگاه هاى علوم پزشكى 
سراسر كشور در دانشگاه علوم پزشكى اصفهان در جمع 
خبرنگاران اظهار كرد: جوانان دانشجو در دانشگاه هاى 
علوم پزشكى به خصوص در حوزه هاى ورزشى و تربيت 

بدنى داراى استعدادهاى بسيار درخشانى هستند.
وى افزود: بيش از 200 هزار نفر از دانشجويان 
دانشگاه هاى علوم پزشكى كشور، استعدادهاى فراوانى در 
حوزه ورزشى دارند كه مى تواند باعث ارتقاى نگاه سالمت 

محور جامعه شود.
دبير دوازدهمين المپياد ورزشى دانشجويان پسر 
دانشگاه هاى علوم پزشكى سراسر كشور اضافه كرد: 
توسعه مقدس جمهورى اسالمى در گرو انسان ها و 
جوانان سالم است كه آينده كشور را خواهند ساخت. با 
اين نگاه به ورزش در دانشگاه ها، وظيفه متوليان اين امر 

در دانشگاه سنگين خواهد شد.
نژاد جواد با بيان اينكه نگاه به ورزش هاى همگانى 
مورد تاكيد و توجه وزارت بهداشت است، ادامه داد: در 
سال گذشته دو المپياد ورزشى در سطح دانشگاه هاى 
علوم پزشكى سراسر كشور برگزار شد و قرار است روال 

برگزارى دو المپياد در هر سال در پيش گرفته شود.
وى المپياد ورزشى دانشجويان را يك رويداد ملى 
سال  طول  در  ورزشى  فعاليت هاى  گفت:  و  دانست 
توسط دانشجويان در دانشگاه هاى علوم پزشكى پشتوانه 
برگزارى المپياد است و هدف از برگزارى المپياد نيز 
كشف، رشد و پرورش استعدادهاى دانشجويان محسوب 

مى شود.
مديركل دانشجويى وزارت بهداشت به برگزارى 

مسابقات ورزشى در هفته خوابگاه ها اشاره و خاطرنشان 
كرد: در سال جارى در هفته خوابگاه ها از مجموع 80 
و 350  هزار  دو  از  بيش  خوابگاهى،  دانشجوى  هزار 

دانشجو در مسابقات ورزشى شركت كردند.
نژاد جواد با بيان اينكه در زمستان سال جارى 
شد،  خواهد  برگزار  دختران  ويژه  ورزشى  المپياد  نيز 
گفت: افزايش اميد و نشاط و توجه به مسايل فرهنگى 
و معنوى در ميان دانشجويان از ديگر اهداف برگزارى 
المپياد ورزشى است. سطح فنى مسابقات به شدت مورد 
توجه قرار گرفته و از داوران مطرح در سطح ملى و حتى 

بين المللى در المپياد استفاده شده است.
دبير دوازدهمين المپياد ورزشى دانشجويان پسر 
دانشگاه هاى علوم پزشكى سراسر كشور پيرامون بودجه 
تخصيص يافته به اين المپياد اظهار كرد:  22 تا 25 ميليارد 
ريال اعتبار براى اين دوره از المپياد پيش بينى شده است 
كه در برابر مسابقات و المپيادهاى ديگر مقدار اندكى 
است.  سرانه هر دانشجو در اين دوره حدود كمتر از 100 
هزار تومان است. سعى شده با نگاه اقتصاد مقاومتى و با 
هزينه اندك اين تعداد دانشجو براى فعاليت هاى ورزشى 

در دانشگاه علوم پزشكى اصفهان گرد هم جمع شوند.

دانشجويان استعدادهاى برتر دانشگاه هاى كشور 
براى دريافت جوايز تحصيلى تا 15 مردادماه مهلت دارند 

مدارك خود را به بنياد ملى نخبگان ارسال كنند.
 بنياد ملى نخبگان براى حمايت از استعدادهاى برتر 
دانشگاه هاى كشور هر ساله جوايز تحصيلى مختلفى به 
نفرات منتخب متقاضيان استفاده از اين تسهيالت اعطا 

مى كند.
اين  از  استفاده  ظرفيت  محدوديت  به  توجه  با 
است  الزم  مختلف،  تحصيلى  مقاطع  در  تسهيالت 
متقاضيانى كه از حداقل شرايط استفاده از تسهيالت 
اين بنياد برخوردارند، حداكثر تا 15 مرداد ماه به سامانه 
ثريا به به نشانى http://soraya.bmn.ir مراجعه و پس از 
تشكيل حساب كاربرى مدارك و مستندات مربوط به 

فعاليت هاى مختلف خود را در اين سامانه ثبت كنند.
بديهى است برخوردارى از اين جوايز و تسهيالت 
ظرفيت  در  متقاضى  اولويت  گرفتن  قرار  به  منوط 

تخصيص يافته به دانشگاه، دانشكده از سوى بنياد ملى 
نخبگان،شوراى استعدادهاى درخشان دانشگاه خواهد 
بود. ثبت نام در سامانه ثريا و درج اطالعات در اين سامانه 
به هيچ وجه به معناى برخوردارى از اين تسهيالت 
نخواهد بود و اين اقدام به عنوان يكى از مراحل مقدماتى 

ارزيابى عملكرد متقاضى است.
مسؤوليت صحت و اصالت اطالعات ثبت شده در 
سامانه ثريا از سوى متقاضى مستقيما متوجه متقاضى 
است و چنانچه در هر مرحله از مراحل ارزيابى پرونده 
و اولويت بندى هاى مربوطه، عدم اصالت و صحت اين 
اطالعات و يا عدم احراز شرايط اثبات شود، متقاضى 
از اين تسهيالت محروم شده و تبعات مترتب بر ارائه 
اطالعات نادرست متوجه متقاضى خواهد بود. بررسى 
استفاده  براى  آنها  بندى  الويت  و  متقاضيان  پرونده 
از تسهيالت بر مبناى معيارهاى بنياد ملى نخبگان و 

مصوبات شوراى استعداد درخشان دانشگاه است.

15 مرداد آخرين مهلت ارسال مدارك براى دريافت جوايز تحصيلى

   4 درصد دانشجويان علوم پزشكى اعتياد دارند
مديركل دانشجويى وزارت بهداشت:

از سوى بنياد ملى نخبگان اعالم شد؛

وزير علوم، تحقيقات و فناورى از اعطاى وام 100 ميليون 
تومانى به دانشجويان كارآفرين براى اشتغالزايى از طريق 

صندوق رفاه دانشجويان خبر داد.
دكتر محمد فرهادى در مراسم انتخاب دانشجوى نمونه 
سال 94 كه عصر امروز با حضور معاون اول رييس جمهور، 
نهاد  در  دانشگاهى  مسؤوالن  از  جمعى  و  بهداشت  وزير 
رياست جمهورى برگزار شد، با بيان اينكه طى ماه اخير 
ايران رشد علمى داشته است، گفت: اين در حالى است كه 
رشد علمى بسيارى از كشورهاى پيشرفته منفى بوده است. 
ميزان ارجاعات و استناد به مقاله هاى برتر در ايران درخور 
توجه است و بسيارى از مقاله ها پايه مطالعات، تحقيقات، 

دستاوردهاى علمى و فناورى هستند.
وى از تحصيل 350 هزار دانشجو در مقطع تحصيالت 
تكميلى خبر داد و گفت: اين دانشجويان پتانسيل خوبى براى 

كارهاى علمى و تحقيقات هستند.
وزير علوم با اشاره به ماموريت گرا كردن دانشگاه ها اظهار 
كرد: با ماموريت گرا كردن دانشگاه ها، آن ها موظف مى شوند 

در برخى از عرصه ها بيشتر فعاليت كنند.
فرهادى با اشاره به اصالح آيين نامه دانشجويان نمونه 
گفت: سال گذشته قرار شد امكانات بيشترى براى ادامه 
تحصيل دانشجويان نمونه فراهم شود و آيين نامه مذكور نيز 

براى همين منظور اصالح شد.

مرحله اول آزمون ورودى رشته هاى دكترى تخصصى 
(PhD) در 59 رشته علوم پايه پزشكى، بهداشت وتخصصى، 
2 رشته دندانپزشكى و 11 رشته داروسازى در 10 حوزه 

كشور، روز پنج شنبه 7 مرداد برگزار مى شود.
پايه  علوم  آموزش  شوراى  دبيرخانه  اعالم  اساس  بر 
پزشكى، بهداشت و تخصصى كليد اوليه آزمون در تاريخ 
8 مرداد 1395 در سايت مركز سنجش آموزش پزشكى 
مى توانند  داوطلبان  و  گيرد  مى  قرار   (www.sanjeshp.ir)
اعتراضات خود به سواالت آزمون را تا تاريخ 11 مرداد 1395 

از طريق اين سايت ارسال كنند.
كليد نهايى آزمون در تاريخ 16 مرداد 1395 منتشر مى 
شود و داوطلبان واجد شرايط از تاريخ 21 لغايت 23 مردادماه 

1395 مى توانند نسبت به انتخاب رشته محل اقدام كنند.
آزمون مرحله دوم در ده منطقه آمايشى دانشگاه هاى 
علوم پزشكيبرگزار مى شود. داوطلبان بر اساس عالقه و تمايل 
خود نسبت به انتخاب دانشگاه هاى پذيرنده در رشته امتحانى 
اقدام مى كنند و مركز سنجش آموزش پزشكى داوطلبان را 
با توجه به نمره و رتبه آزمون مرحله اول (كتبى)، حداكثر به 
سه منطقه آمايشى جهت انجام مصاحبه معرفى خواهد كرد.
الزم به ذكر است آزمون مصاحبه به صورت همزمان 
و در قالب چند ايستگاه مجزا از تاريخ 31 مرداد  لغايت 17 

شهريور ماه 1395 در ده منطقه آمايشى برگزار خواهد شد.

اعطاى وام 100 ميليون تومانى به 
دانشجويان كارآفرين

جزئيات برگزارى آزمون رشته هاى 
دكترى تخصصى پزشكى اعالم شد
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معاون فرهنگى، دانشجويى و امور مجلس وزارت 
دانشجويى  قهرمانان  را  نمونه  دانشجويان  بهداشت، 
دانست كه به درستى به ديگر دانشجويان معرفى نشده اند 
و تصريح كرد: در سال آينده جشنواره دانشجوى نمونه را 
در سطح دانشگاه ها هم برگزار مى كنيم تا بتوانيم از اين 

طريق دانشجويان نمونه را معرفى كنيم.
دكتر محمد رضا فراهانى معاون فرهنگى، دانشجويى 
و امور مجلس اين وزارتخانه چهارشنبه 30 تيرماه در 
پيش مراسم تقدير از برگزيدگان بيست و چهارمين 
جشنواره دانشجوى نمونه كه با حضور دانشجويان نمونه 
و خانواده هاى آنها در سالن شهيد دهشور دانشگاه علوم 

پزشكى تهران برگزار شد، به ايراد سخنرانى پرداخت.
وى با اشاره به برگزارى جشنواره ها و المپيادهاى 
اظهار  بهداشت  وزارت  سطح  در  دانشجويى  مختلف 
كرد: در معاونت فرهنگى و دانشجويى وزارت بهداشت 
جشنواره هاى مختلفى در حوزه فرهنگى و دانشجويى 
از جمله جشنواره فرهنگى، جشنواره قرآن و عترت، 
دانشجويى  نشريات  جشنواره  و  ورزشى  المپيادهاى 
برگزار مى شود، عالوه بر اين در ساير معاونت هاى وزارت 
بهداشت نيز المپيادهاى علمى و آموزشى داريم، اما من 
معتقدم عليرغم اينكه انعكاس تبليغاتى خوبى در زمينه 
جشنواره دانشجوى نمونه وجود ندارد، اين جشنواره 
مهمترين جشنواره اى است كه در سطح وزارتخانه هاى 

بهداشت و علوم برگزار مى شود.
و  اقتصاد  دانش،  امروز  دنياى  در  افزود:  فراهانى 
سالمت سه عنصرى هستند كه مولفه هاى قدرت نرم 
كشور قلمداد مى شوند. قدرت سخت و نظامى را كه 

كنار بگذاريم، مولفه هاى قدرت نرم، توليد دانش و قدرت 
اقتصادى و سالمت مردم جامعه هستند. متاسفانه در 
دنياى امروز كشورهايى كه داراى قدرت هستند، به علت 
عدم بهره مندى از فرهنگ و اخالق از قدرت نرم خود به 
خوبى استفاده نمى كنند، اينها همان كشورهايى هستند 
كه منشاء كشتار و خشنونت  هستند، در حالى كه توليد 

دانش و قدرت اقتصادى بايد به رفاه مردم كمك كند.
وى افزود: بى توجهى به عنصر فرهنگ و اخالق در 
دنيا باعث شده كه انسان ها نتوانند از توليد دانش و توليد  

اقتصاد به نحو مطلوب بهره ببرند.
معاون فرهنگى، دانشجويى و امور مجلس وزارت 
جمهورى  تراز  دانشجوى  كرد:  نشان  خاطر  بهداشت 
اسالمى را دانشجويى مى دانيم كه هم به آموزش و 
توليد دانش مى پردازد و هم با مولفه هاى فرهنگى ارتباط 
نزديك دارد و هم با فرهنگ غنى اسالمى و ملى ما 
چسبندگى دارد. توجه به اين مسائل نشان مى دهد كه 
ما مى خواهيم انسان هايى تربيت كنيم كه عالوه بر توليد 
دانش و پرداختن به پژوهش به عنصر فرهنگ هم مصلح 

هستند.

و  دانشگاه ها  تغذيه  ادارات  روساى  همايش 
دانشكده هاى علوم پزشكى كشور از سوى اداره كل 
دانشجويى وزارت بهداشت سوم مرداد ماه در سالن امام 

جواد ساختمان مركزى وزارت بهداشت برگزار شد.
در اين همايش دكتر افسانه صادقى رئيس اداره 
رفاهى اداره كل دانشجويى به ارائه گزارش اعتبارسنجى 
غذاخورى هاى دانشجويى دانشگاه هاى علوم پزشكى 

پرداخت.
وى با معرفى 15 شاخص براى رتبه بندى حوزه 
رفاهى دانشگاه هاى علوم پزشكى به اهداف اعتباربخشى 
اشاره كرد و گفت: دسترسى انالين به اطالعات تغذيه، 
تعيين اولويت مداخله در امور تغذيه، رتبه بندى ادارات 
تغذيه دانشجويى و استانداردسازى ادارات تغذيه از جمله 

اهداف اعتباربخشى است.
صادقى در ادامه به تشريح فرصت هاى اعتباربخشى 
پرداخت و اظهار داشت: حل مشكالت ادارات تغذيه، 
جلب توجه مسؤوالن به وضعيت ادارات تغذيه، ايجاد 
خدمات  ارايه  ارتقاء  جهت  در  دانشگاه ها  بين  رقابت 

مشكالت،  رفع  سمت  به  امكانات  دادن  سوق  بهينه، 
جلب رضايت و تكريم دانشجويان و بهبود وضعيت سلف 
سرويس ها از فرصت هايى است كه اعتباربخشى حوزه 

رفاهى دانشگاه ها در پى دارد.
وزارت  دانشجويى  كل  اداره  رفاهى  اداره  رئيس 
و  ارزيابى  منظور  به  كرد:  اعالم  همچنين  بهداشت 
رتبه بندى حوزه رفاهى دانشگاه ها، كميته اعتباربخشى 
مناطق شامل معاون فرهنگى و دانشجويى منطقه، دو 
نفر از مديران دانشجويى و كليه روساى ادارات تغذيه 
تشكيل مى شود تا از دانشگاه هاى هر منطقه بازديد كنند.
در ادامه اين جلسه مهندس مقدم رئيس اداره تغذيه 
دانشگاه علوم پزشكى شهيد بهشتى به ارائه گزارشى از 
و  دانشگاه ها  آشپزخانه هاى  سازى  صنعتى  وضعيت 

دانشكده هاى علوم پزشكى پرداخت.
بر اساس گزارش ارائه شده از سوى وى صنعتى 
سازى آشپزخانه ها در دانشگاه ها رو به افزايش است و 
اين روند موجب افزايش كيفيت غذا و در نتيجه افزايش 

رضايت مندى دانشجويان خواهد شد.

در زمينه معرفى دانشجويان نمونه به عنوان قهرمانان دانشجويى ضعف داريم

انتخاب غذاى مناسب براى تامين سالمت دانشجويان به توجه ويژه اى نياز دارد

معاون وزير بهداشت در پيش مراسم تقدير از برگزيدگان بيست و چهارمين جشنواره دانشجوى نمونه:

در همايش روساى ادارات تغذيه دانشگاه ها و دانشكده هاى علوم پزشكى كشور مطرح شد:

آزمون مرحله كشورى بخش كتبى بيست و يكمين 
جشنواره قرآن و عترت دانشگاه هاى علوم پزشكى كشور 
در سه رده دانشجويان، اساتيد و كارمندان پنجم مرداد ماه 

به صورت همزمان در 10 منطقه كشور برگزار شد.
 آزمون مرحله كشورى بخش كتبى بيست و يكمين 
جشنواره قرآن و عترت دانشگاه هاى علوم پزشكى كشور در 
سه رده دانشجويان، اساتيد و كارمندان در روز سه شنبه 
پنجم مرداد ماه به صورت همزمان در 10 منطقه كشور شامل 
دانشگاه هاى علوم پزشكى كرمانشاه، شيراز، كرمان، تهران، 
سارى، مشهد، تبريز، كاشان بندرعباس، اهواز برگزار مى شود.

آزمون دهندگان در اين مرحله كه بخش كشورى است 
كسانى هستند كه پيش از اين در بخش دانشگاهى برگزيده 
شده اند. برگزيدگان اين بخش به محله نهايى جشنواره قرآن 
و عترت دانشگاهيان وزارت بهداشت راه يافته و در مراسم 
اختتاميه جشنواره كه در مشهد مقدس برگزار مى شود مورد 

تجليل قرار مى گيرند.
در اين مرحله تعداد 915 نفر از دانشجويان، اساتيد و 
كاركنان دانشگاه هاى علوم پزشكى حضور دارند كه تعداد 

675 نفر آن ها را بانوان تشكيل مى دهند.
از سوى مركز قرآن و عترت وزارت بهداشت ناظرانى در 
هر يك از مناطق 10 گانه حضور داشته و از نزديك بر روند 

برگزارى اين آزمون نظارت دارند.
دكتر مهدى بحرالعلوم رييس مركز قرآن و عترت وزارت 
بهداشت نيز در پنجم مردادماه با حضور در تاالر شهيد 
هاشمى نژاد بيمارستان امام رضا(ع) مشهد، از نزديك بر 
آزمون بخش كتبى جشنواره قرآن و عترت دانشگاه هاى علوم 
پزشكى مشهد، سبزوار، نيشابور، تربت جام، تربت حيدريه، 

بجنورد، بيرجند، گناباد، اسفراين و سمنان نظارت كرد.
كتبى  بخش  كشورى  مرحله  آزمون  است  گفتنى 
هم زمان در شهرهاى تهران، مشهد، سارى، تبريز، كاشان، 
كرمانشاه، شيراز، كرمان، اهواز و بندرعباس و در رشته هاى 
احكام، آشنايى با احاديث اهل بيت، آشنايى با ترجمه و تفسير 
قرآن، مفاهيم نهج البالغه، آشنايى با سيره معصومين، حفظ 
موضوعى قرآن و مفاهيم صحيفه سجاديه برگزار شد و نتايج 

اين آزمون تا اواسط مرداد ماه اعالم خواهد شد. 
مرحله اول و  دانشگاهى اين آزمون 14 ارديبهشت ماه 
سال جارى در همه ى دانشگاه هاى علوم پزشگى كشور برگزار 

شده بود.

مرحله كشورى بخش كتبى جشنواره 
قرآن و عترت وزارت بهداشت برگزار شد
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مسؤول اردوهاى جهادى دفتر بسيج دانشجويى 
آباده، استقبال دانشجويان دانشگاهها ودانشكده هاى 
كرد  توصيف  چشمگير  را  جهادى  اردوهاى  از  آباده 
از  دانشجويى  بسيج  جهادى  اردوهاى  گروه  گفت:  و 
يكشنبه 30 تير ماه تا 13 مردادماه به مناطق محروم 

خسرو شيرين از توابع شهرستان آباده مى روند.
ميان  در  جهادى  فرهنگ  گسترش  افزود:   وى 
دانشگاهيان به ويژه دانشجويان و خدمت رسانى به مناطق 
محروم كشور از اهداف برگزارى اردوهاى جهادى است و 
خدمات سالمت و پيشگيرى از بيمارى ها اولويت نخست 

ما در اين اردوها است.
مسؤول اردوهاى جهادى دفتر بسيج دانشجويى 
آباده،اظهار داشت: هدف بعدى برگزارى اردوهاى جهادى 
دانشگاهيان ايجاد روحيه اعتماد به نفس و خودباوري 
در ميان دانشجويان ذكر كرد وگفت: آموزش پيشگيرى 
از انواع بيمارى ها جزو برنامه هاى اصلى ما در اردوهاى 

امسال است.

وى با تأكيد بر فرمايش مقام معظم رهبرى مبنى بر 
تعميم و گسترش فرهنگ جهادى در ميان نسل جوان و 
دانشجو، خواستار مشاركت حداكثرى دانشگاهيان در اين 
اين امر شد و خاطر نشان كرد: نخستين مرحله اردوهاى 
جهادى دانشجويان عضو بسيج دانشجويى دانشگاههاى 
آباده ازچهارشنبه 30 تير ماه شروع شده و تا 13مردادماه 
ادامه دراد كه در جريان اين اردوها، دانشجويان داوطلب 
به مناطق محروم خسرو شيرين اعزام مى شوند و برنامه 
هايى نظير واكسيناسيون طيور،برنامه هاى فرهنگى 
همچون، نقاشى، احكام، قرآن و كاردستى، پياده روى 
خانوادگى با حضور مسؤولين شهرستان، ديدار از خانواده 
محترم شهداء و محرومين و برنامه هاى عمرانى و ... از 

جمله اقدامات اين سفرهاى جهادى است.
وى همچنين به استقبال چشمگير دانشجويان 
دانشگاههاى آباده  از اين اردوها اشاره كرد و گفت: 
تاكنون بيشا از 100 نفر از دانشجويان اين دانشگاه در 

اردوهى جهادى ثبت نام كرده اند .

و  پزشكى  علوم  دانشگاه هاى  رؤساى  اجالس 
خدمات درمانى سراسر كشور چهارشنبه ششم مردادماه 
در مشهد مقدس برگزار شد. در اين اجالس كه دانشگاه 
علوم پزشكى مشهد ميزبان آن بود، 60 نفر از رؤسا و 90 
نفر از مسؤوالن دانشگاه هاى علوم پزشكى سراسر كشور 

حضور داشتند.
 وزير بهداشت در اين اجالس يكى از بركات طرح 
تحول سالمت را توجه بيشتر مديران ارشد استان ها به 

حوزه سالمت دانست.
وزير بهداشت با بيان اينكه مهمترين كار هر مدير، 
داشتن برنامه عملياتى است، افزود: يكى از اهداف ما، 
داشتن برنامه جامعى است تا حوزه هاى مختلف، هدايت 
امور را به صورت عمودى در دانشگاه ها دنبال نكنند 
و برنامه ريزى جامعى وجود داشته باشد كه بتوانيم به 
صورت استانى و كشورى، اقدامات دانشگاه هاى علوم 
پزشكى را رصد، پايش و رتبه بندى كنيم و اميدوارم كه 
اين اقدامات جنبه نمايشى نداشته باشد و در عمل شاهد 

تحقق آن باشيم.
وى در ادامه خاطر نشان كرد: وزارت بهداشت در 
بين دستگاه هاى دولت، تنها دستگاهى است كه اقدامات 
انجام شده در دانشگاه هاى علوم پزشكى را رصد، پايش و 
ارزيابى مى كند و مى توان هر روز از برنامه ها، پروژه ها، 
ميزان پيشرفت آنها و عقب ماندگى هاى موجود آگاهى 

پيدا كرد.
وزير بهداشت تصريح كرد: با داشتن برنامه عملياتى 
مى توان حوزه هاى مختلف را به صورت هماهنگ به 

پيش برد.
هاشمى اضافه كرد: در انتخابات 92، دكتر روحانى 
معتقد بود وهست  كه آنچه خدا خواست، انجام شد و 

براى ادامه دولت نيز نگرانى ندارد زيرا همواره مى گويند 
كه خدا خواست و دولت يازدهم انتخاب شد و اگر خدا 

نخواهد ادامه نمى دهيم.
وزير بهداشت با اشاره به سخنان هفته گذشته 
رييس جمهورى در جلسه هيات دولت، گفت: دكتر 
روحانى اعالم كرد كه مهمترين اقدام دولت در بخش 
داخلى، برجام و طرح تحول سالمت است و به وزير 
اقتصاد و رييس سازمان مديريت و برنامه ريزى كل 
كشور توصيه مى كردند كه به اين طرح كمك كنند تا 

مشكالت مردم در حوزه سالمت كاهش يابد.
وى با اشاره به برگزارى اين دوره از اجالس روساى 
مقدس  مشهد  در  كشور  پزشكى  علوم  دانشگاههاى 
بيان داشت: از امام رضا(ع) مى خواهم كه در زندگى 
و مسؤوليتى كه در نظام جمهورى اسالمى بر عهده ما 

گذاشته شده، عاقبت بخير شويم .
هاشمى گفت: از روساى دانشگاه هاى علوم پزشكى 
كشور مى خواهم تا با همديگر عهد ببنديم كه در سال 
كشور  فضاى  است  ممكن  كه  يازدهم  دولت  پايانى 
سياسى شود نه تنها توان ما كم نشود بلكه مضاعف شود 
و برنامه هاى خود را بدون توجه به حواشى موجود، به 

پيش ببريم.

اعزام اردوى جهادى دانشگاه علوم پزشكى آباده به مناطق محروم

اجالس رؤساى دانشگاه هاى علوم پزشكى كشور در مشهد برگزار شد

معاون  آقازاده  محمد  دكتر  حضور  با  جلسه   اين   
دانشجويى و فرهنگى، مهندس غالمعلى دهقانى مدير امور 
دانشجويى و فرهنگى، دكتر على اصغر مغانى رئيس اداره 
فرهنگى،  مدير  فيضى  محمود  آقاى  دانشجويى،  مشاوره 
دكتر بهرام جمالى مدير تربيت بدنى دانشگاه و ايوب اندبيلى 
مسؤول روابط عمومى و تكريم ارباب رجوع معاونت، در محل 

معاونت دانشجويى و فرهنگى برگزار شد.
 در اين جلسه دكتر آقازاده با اذعان به اينكه رضايت الهى 
در گرو رضايت مردم است، خواستار اصالح درونى سيستم و 

به طبع آن انطباق با استانداردهاى مربوطه شد.
تشريج  با  صيانت،  كميته  مسؤول  فيضى  ادامه  در 
برنامه هاى ستاد صيانت از حريم امنيت عمومى و حقوق 
شهروندى، ضمن تاكيد به برنامه هاى هشت گانه، اهداف و 

وظايف كميته را مورد بحث و بررسى قرار داد.
در ادامه جلسه ضمن برنامه ريزى در جهت اجرايى 
كردن برنامه ها مقرر شد با برگزارى مرتب جلسات صيانت از 
حقوق شهروندى درحوزه معاونت دانشجويى، استانداردسازى 

برنامه  هاى ستادى در دستور كار كميته قرار گيرد.

دكتر مهدى بيژن زاده معاون آموزش عمومى دانشكده 
همه  به  تبريك  ضمن  مراسم  اين  در  دانشگاه  پزشكى 
دانشجويان و خانواده هاى آنان كه مفتخر به فارغ التحصيلى 
شدند، گفت: دانشجويانى كه در اين جا حضور دارند، سال ها 
تالش كردند تا به اين نقطه طاليى برسند و حاصل تالش 
خود را ببينند. لذا به اين مراسم، جشن فارغ التحصيلى 
نمى گويند، به اين دليل كه نقطه پايان علم اندوزى نيست و 
تازه نقطه شروع علم اندوزى و دانش آموختگى مى باشد، چرا 
كه قاعدتا خيلى از دانشجويان در آينده وارد مقاطع باالترى 

مى شوند.
وى خطاب به دانشجويان تصريح كرد: شما دانشجويان 
مديون  را  علمى  قله  اين  فتح  كه  كنيد  فراموش  نبايد 
شروع  نقطه،  اين  اميدواريم  و  هستيد  خود  خانواده هاى 

فعاليت هاى علمى شما عزيزان باشد.
عضو هيئت علمى دانشگاه افزود: سعى كنيم در زندگى 
حسابگرهاى خوبى باشيم چرا كه شما قسمت طاليى عمر 
خود را صرف تحصيل علم پزشكى كرده ايد و در انتها ببينيد 
چه چيزى را هزينه كرده و چه چيزى را قرار است به دست 
بياوريد. شما عزيزان 8 سال از گل جوانى را صرف تحصيل 
علم كرده و مى توانيد محاسبه كنيد كه از چه لذت هايى 

گذشتيد تا به اين نقطه برسيد.
بيژن زاده تاكيد كرد: به اعتقاد ما پزشكى عالوه بر شغل، 
يك هنر است و در پايان بايد بتوانيم وجدان خود را راضى 
و آرام كنيم كه توانستيم جهت سالمت، بهداشت و بهبود 

شرايط مردم و جامعه تالش كنيم.

برگزارى جلسه صيانت از حريم امنيت 
عمومى در دانشگاه علوم پزشكى تبريز

آيين دانش آموختگى دانشجويان علوم 
پزشكى اهواز برگزار شد
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سال  ورودى  دانشجويان  آموختگى  دانش  آيين 
تحصيلى 91 در سالن تئاتر دانشكده پيراپزشكى و با 
حضور پرشور مسؤوالن دانشكده و شهرستان، اساتيد، 

پرسنل، دانشجويان و خانواده هاى آنان برگزار گرديد.
دانشكده  دانشجويى  فرهنگى  معاونت  همت  به 
علوم پزشكى بهبهان ، آيين دانش آموختگى دانشجويان 
ورودى سال تحصيلى 91 در سالن آمفى تئاتر دانشكده 
و  دانشكده  مسئولين  پرشور  حضور  با  و  پيراپزشكى 
شهرستان ، اساتيد ، پرسنل ، دانشجويان و خانواده هاى 

محترم آنان برگزار گرديد.
در اين مراسم كه با حضور جناب مهندس كشت زر 
نماينده محترم مردم بهبهان در مجلس شوراى اسالمى 
برگزار شد برنامه هاى متنوعى همچون اجراى موسيقى، 

مسابقات شاد ، شعر خوانى ، كليپ هاى دانشجويى و 
كار آموزى اجرا شد و در پايان با اهداء گل و تنديس 
از دانشجويان فارغ التحصيل تقدير بعمل آمد. در اين 
مراسم از دانشجويان برتر حوزه آموزشى و فرهنگى با 

اهداء جوايزى تقدير شد.

سه نفر از دانشجويان نمونه دانشگاه علوم پزشكى 
تبريز در بيست و چهارمين جشنواره سراسرى دانشجوى 

نمونه وزارت بهداشت معرفى شدند.
هر ساله انتخاب دانشجوى نمونه كشورى توسط 
طريق  از  پزشكى  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت 
سنجش فعاليت هاى آموزشى، پژوهشى، فرهنگى و 

كارهاى دانشجويى برگزار مى شود.
برتر  دانشجوى  بين 13  از  امسال  جشنواره  در 
كشورى سه دانشجوى دانشگاه علوم پزشكى تبريز به نام 
هاى دكتر بهمن يوسفى دانشجوى Phd بيوشيمى، دكتر 
كمال قلى پور دانشجوى Phd مديريت خدمات بهداشتى 
و درمانى و بهنام امينى دانشجوى كارشناس مديريت 
خدمات بهداشتى و درمانى به عنوان دانشجوى نمونه 

انتخاب و در جشنواره سراسرى معرفى شدند . 
گفتنى است مراسم تجليل از دانشجويان برتر با 

حضور رئيس جمهور در نهاد رياست جمهورى برگزار 
مى شود كه عالوه بر سه دانشجوى نمونه اين دانشگاه ، 
رئيس دانشگاه، معاون فرهنگى دانشجويى و كارشناس 
مسؤول انتخاب دانشجوى نمونه دانشگاه علوم پزشكى 
تبريز از طرف وزارت بهداشت براى شركت در اين مراسم 

دعوت شده اند.

برگزارى آيين دانش آموختگى دانشجويان دانشكده علوم پزشكى بهبهان

دانشجويان نمونه دانشگاه علوم پزشكى تبريز در جشنواره كشورى معرفى شدند

برگزارى مسابقات فوتسال يادواره شهداى 
حرم كاركنان دانشگاه علوم پزشكى اهواز

برگزارى هفتادمين جلسه شوراى انضباطى 
دانشجويان دانشگاه ايالم

برگزارى نشست روساى ادارات تغذيه 
دانشگاه هاى علوم پزشكى

مدير تربيت بدنى دانشگاه علوم پزشكى اهواز گفت: 
مسابقات فوتسال يادواره شهداى حرم كاركنان اين دانشگاه 
با هدف پاسداشت خون شهداى مدافع حرم و ترويج فرهنگ 

واالى شهادت برگزار شده است.
مهندس مهدى بهمنش با بيان اينكه هم اكنون اين 
مسابقات در سالن ورزشى شهيد زكوى دانشگاه در حال 
برگزارى است، اظهار داشت: حدود 200 نفر از كاركنان 
در قالب 17 تيم  از واحدهاى تابعه دانشگاه در شهرستان 
اهواز تا 5 مرداد به رقابت مى پردازند. اين مسابقات مستقيما 
با نظر شوراى هماهنگى و سياستگذارى ورزش استان برگزار 
مى شود و داورى اين مسابقات با هماهنگى هيات فوتسال 
استان مشخص شدند و كميته سه نفره اى در مسابقات 

حضور دارند.

دبير شوراى انضباطى دانشجويان دانشگاه علوم پزشكى 
ايالم گفت: هفتادمين جلسه شوراى انضباطى دانشجويان 
دانشگاه با هدف رسيدگى به پرونده هاى انضباطى دانشجويان 

متخلف در دفتر معاون فرهنگى دانشجويى برگزار شد.
جلسه  اين  در  داشت:  اظهار  باره  اين  در  آبپر  خانم 
اعضاى شوراى انضباطى دانشجويان دانشگاه در خصوص 
پرونده هاى مطرح شده نظرات اصالحى خود را مطرح كردند 
و تصميماتى در خصوص اين پرونده ها اتخاذ گرديد و احكام 

مربوطه صادر شد.

دبير شوراى انضباطى دانشجويان دانشگاه علوم پزشكى 
ايالم گفت: هفتادمين جلسه شوراى انضباطى دانشجويان 
دانشگاه با هدف رسيدگى به پرونده هاى انضباطى دانشجويان 

متخلف در دفتر معاون فرهنگى دانشجويى برگزار شد.
جلسه  اين  در  داشت:  اظهار  باره  اين  در  آبپر  خانم 
اعضاى شوراى انضباطى دانشجويان دانشگاه در خصوص 
پرونده هاى مطرح شده نظرات اصالحى خود را مطرح كردند 
و تصميماتى در خصوص اين پرونده ها اتخاذ گرديد و احكام 

مربوطه صادر شد.

دعوت به همكارى با انجمن علمى در ايران
دانشگاه علوم پزشكى ايران براى تأسيس انجمن علمى 

از دانشجويان اين دانشگاه دعوت به همكارى كرد.
در  فعاليت  يا  و  تأسيس  به  عالقه مند  دانشجويان 
انجمن هاى علمى دانشجويى، براى تكميل فرم تقاضا و 
كسب اطالعات تكميلى ى توانند به دفاتر معاونت دانشجويى 

و فرهنگى دانشكده محل تحصيل خود،  مراجعه نمايند.

جلسه كارشناسى بررسى راهكارهاى استفاده از 
ظرفيت دانشجويان دانشگاه علوم پزشكى شهيد بهشتى 
در طرح ساماندهى اورژانس بيمارستان هاى منتخب 

دانشگاه در روز شنبه مورخ دوم مرداد ماه برگزارشد.
اين نشست كه با هماهنگى مركز مديريت حوادث 
و فوريت هاى پزشكى دانشگاه و در معاونت دانشجويى 
و فرهنگى دانشگاه برگزار شد؛ دكتر رحمانى معاون 
درمان دانشگاه، دكتر خانى جزنى معاون دانشجويى 
و فرهنگى دانشگاه، دكتر عباس زاده رئيس دانشكده 
پرستارى و مامايى، دكتر طباطبايى نژاد مدير آموزشى 
دانشگاه، دكتر امير هاشمى رئيس مركز مديريت حوادث 
و فوريت هاى پزشكى دانشگاه، دكتر عظيمى رئيس اداره 
پرستارى دانشگاه، يوسفى جانشين مدير امور نيروى 
انسانى دانشگاه، نريمانى مدير امور دانشجويى دانشگاه و 
مظاهرى معاون مدير امور دانشجويى نيز حضور داشتند.

 دكتر رحمانى در ابتداى جلسه ضمن تشريح اين 

طرح و چگونگى استفاده از ظرفيت دانشجويى در طرح 
ساماندهى اورژانس بيمارستان هاى منتخب، حضور 
نيروهاى جوان و آگاه را عامل مهمى در ارتقاء سطح 
خدمت رسانى به بيماران دانست. معاون درمان دانشگاه 
استفاده از نيروى دانشجويان تحت عنوان هدايت گر 
بيمار در اورژانس ها را يكى از مهمترين اقدامات مشترك 
حوزه درمان و دانشجويى دانست و خاطرنشان كرد: 
رياست دانشگاه نيز در انجام اين طرح جهادى موافقت 
خود را اعالم كرده است و همين امر زمينه را براى يك 

حركت موثر در رضايت مندى بيماران خواهد داشت.
در ادامه اين جلسه دكتر خانى جزنى با استقبال از 
اجراى اين طرح، آمادگى خود را در اجراى هرچه بهتر 
اين طرح اعالم كرد و افزود: دانشجويان دانشگاه علوم 
پزشكى شهيد بهشتى با اجراى طرح عظيم دستان 
بهشتى، توانايى خود را در اجرا و همبستگى با اهداف 

دانشگاه ثابت نمودند.

 استفاده از ظرفيت دانشجويى در طرح ساماندهى اورژانس بيمارستان ها
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علوم  دانشگاه هاى  عترت  و  قرآن  كتبى  آزمون 
پزشكى شمالغرب كشور در دانشگاه علوم پزشكى اردبيل 

برگزار شد.
 نقى دشتى مسؤول واحد قرآن و عترت و دبير 
اجرايى منطقه شمالغرب  جشنواره گفت:  اين آزمون 
با شركت 72 نفردانشجو، كارمند و استاد از دانشگاه هاى 
غربى،  آذربايجان  گيالن،  استان هاى  پزشكى  علوم 
آذربايجان شرقى، زنجان، اردبيل و شهرستان مراغه در 

دانشگاه علوم پزشكى اردبيل برگزار شد .
وى ترجمه و تفسير قرآن،مفاهيم نهج البالغه، 
قرآن،سيره  موضوعى  حفظ  سجادى،احكام،  صحيفه 
و احاديث معصومين را از موضوهاى اين آزمون كتبى 

اعالم كرد.
هاى  رده  سوم  تا  اول  نفرهاى  افزود  وى 
استادان،دانشجويان و كاركنان در جشنواره قرآن و عترت 
در مشهد مقدس تجليل خواهند شد و دانشجويان 

آموزشى  تسهيالت  از  آزمون  اين  در  كننده  شركت 
واردويى و استادان شركت كننده از امتيازهاى فرهنگى 

آن برخوردار مى شوند .
اين  در  كنندگان  شركت  كرد:  بيان  دشتى 
هاى  آزمون  و  گذرانده  را  آموزشى  هاى  آزمون،دوره 
علوم  دانشگاه هاى  عترت  و  قرآن  جشنواره  شفاهى 

پزشكى نيزطبق برنامه برگزار مى شود.

پنجمين جشن يكپارچه دانش آموختگان دانشگاه 
علوم پزشكى تهران در زمين چمن دانشكده تربيت بدنى 

برگزار شد.
دفتر  رييس  بهادرى  دكتر  جشن  اين  در   
سخنانى  در  تهران  دانشگاه  دانش آموختگان 
دانش آموختگان را مايه افتخار دانشگاه  تهران دانست و 
گفت: اين مراسم فارغ التحصيلى دانش آموختگان سال 
تحصيلى 95-94 دانشگاه علوم پزشكى تهران است كه 
با شركت چهار هزار نفر از دانش آموختگان و خانواده هاى 

آنها برگزار مى شود.
دفتر  تاسيس  تاريخچه  به  اشاره  با  وى 
همبستگى  ايجاد  منظور  به  گفت:  دانش آموختگان، 
مختلف  رشته هاى  آموختگان  دانش  ميان  ارتباط  و 
در سطوح متفاوت تحصيلى، اين دفتر در سال 85 با 
حمايت رييس وقت دانشگاه، دكتر الريجانى و پشتيبانى 
دانشكده هاى  اساتيد  و  امينى  دكتر  جعفريان،  دكتر 

مختلف تاسيس شد.
ايران  ملت  عظمت  دادن  نشان  بهادرى  دكتر 
فارغ  همبستگى  گذاشتن  نمايش  به  همچنين  و 
التحصيالن دانشگاه را از داليل اصلى برگزارى جشن 
يكپارچه دانش آموختگان دانشگاه خواند و افزود: تمامى 
رشته ها و مقاطع دانشگاه علوم پزشكى تهران كه نقش 
موثر در سيستم نظام سالمت دارند، براى خدمت به 
جامعه اى واحد تربيت شده اند. بنابراين بايد نشان دهيم 
كه فارغ التحصيالن رشته هاى مختلف از كارشناس ساده 

تا فوق دكترى همه باهم انگيزه خدمت به مردم دارند.
اعضاى  عالقه مندى  و  حمايت  به  اشاره  با  وى 
يكپارچه  جشن  برگزارى  از  دانشگاه  رييسه  هيات 
دانش آموختگان دانشگاه، گفت: الزم مى دانم كه از اعضاى 
دفتر دانش آموختگان  به ويژه  دكتر سيداحمديان و 
مريم زاهدى كه با تالش شبانه روزى خود در برگزارى 

هرچه بهتر اين جشن تالش كردند و دكتر گتميرى كه 
در تاسيس دفتر دانش آموختگان نقش موثرى داشته 

است، تشكر كنم.
در بخشى ديگر از اين مراسم، دكتر حريرچى قائم 
دست اندركاران  از  تشكر  ضمن  بهداشت،  مقام وزير 
برگزارى اين مراسم گفت: از پدر و مادرانى كه فرزند 
خود را پرورش داده اند تا در اين دانشگاه كه به فرموده 
مقام معظم رهبرى الگو و نماد آموزش عالى كشور است، 

تحصيل كنند، تشكر مى كنم.
وى فارغ التحصيل شدن دانش آموختگان  ازدانشگاه 
را ، آغاز كار عظيم آنها دانست و گفت: فارغ التحصيالن 
نبايد فكر كنند كه محور هستند و نظام سالمت بايد به 
آنها خدمت كند، بلكه اين نظام سالمت است كه با همه 
اعضايش، وسيله اى براى ارتقاى سالمت مردم محسوب 

مى شود.  
در ادامه دكتر جعفريان رييس دانشگاه، اين مراسم 
را خداحافظى موقت فارغ التحصيالن با دانشگاه خواند و 
گفت: اولويت گروه پزشكى، حفظ منافع مردم و ارتقاى 

سالمت آنها است.
وى افزود: گاهى ممكن است گروه پزشكى از سوى 
جامعه، مورد بى مهرى هايى واقع شوند كه در اين مواقع، 
رفتارهاى ما تعيين كننده است و بايد نشان دهيم كه 

حفظ سالمت مردم اولويت نخست ما است.

افزايش  و  تغذيه  صحيح  الگوى  اجراى  راستاى  در 
رضايتمندى دانشجويان، طرح دو منويى ناهار و ارائه صبحانه 
به صورت هفتگى در قالب يك پكيج از اول مرداد ماه با تالش 
مديريت امور دانشجويى دانشگاه علوم پزشكى تبريز اجرايى 

شد.
 رضايت دانشجويان در بدو آغاز طرح، نشان از برنامه ريزى 

دقيق مسؤولين مربوطه براى اين طرح دارد.
الزم به توضيح است اين اصالحات و برنامه ريزى براى 
مرحله اول مى باشد و در ماه هاى آتى تنوع منوها و همچنين 
بسته هاى صبحانه و دو منويى وعده شام نيز برنامه ريزى و 

عملياتى خواهد شد.

افزايش  و  تغذيه  صحيح  الگوى  اجراى  راستاى  در 
رضايتمندى دانشجويان، طرح دو منويى ناهار و ارائه صبحانه 
به صورت هفتگى در قالب يك پكيج از اول مرداد ماه با تالش 
مديريت امور دانشجويى دانشگاه علوم پزشكى تبريز اجرايى 

شد.
 رضايت دانشجويان در بدو آغاز طرح، نشان از برنامه ريزى 

دقيق مسؤولين مربوطه براى اين طرح دارد.
الزم به توضيح است اين اصالحات و برنامه ريزى براى 
مرحله اول مى باشد و در ماه هاى آتى تنوع منوها و همچنين 
بسته هاى صبحانه و دو منويى وعده شام نيز برنامه ريزى و 

عملياتى خواهد شد.

برگزارى آزمون كتبى جشنواره قرآن دانشگاه هاى شمالغرب در دانشگاه اردبيل

آيين يكپارچه دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشكى تهران برگزار شد  اجراى الگوى تغذيه مناسب با طرح 
دو منويى در دانشگاه تبريز

اردوى سياحتى نمك آبرود كاركنان 
زن دانشگاه بابل برگزار شد
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سومين نشست تخصصى كميته اخالق ، رفتار و 
پوشش حرفه اى دانشگاه علوم پزشكى برگزار شد . 

در اين جلسه كه با حضور رئيس دانشگاه و ساير 
اعضاى كميته مذكور با هدف تصميم سازى در خصوص 
عملياتى كردن برنامه هاى كميته براى سالجارى برگزار 
شد، ابتدا دكتر نازآفرين قاسم زاده دبير كميته عفاف 
و حجاب ستاد صيانت دانشگاه علوم پزشكى اروميه 
گزارشى از اقدامات انجام شده و برنامه هاى آتى ارائه كرد .

دكتر جواد آقازاده رئيس دانشگاه علوم پزشكى و 
خدمات بهداشتى درمانى آذربايجان غربى نيز درتبيين 
جايگاه رفتار حرفه اى گفت : پوشش حرفه اى نشان 
از شخصيت حرفه اى شاغالن عرصه سالمت دارد، ولى 
بايد به اين نكته مهم توجه داشت كه رعايت پوشش 

حرفه اى بايد توام به رعايت اخالق و رفتار حرفه اى نيز 
باشد، چرا كه مقوله اخالق حرفه اى، در فرهنگ سازى، 
رفتار و شئونات حرفه اى عامل بسيار تاثير گذار و مهمى 

به شمار مى رود .
وى افزود: اخالق حرفه اى تعيين كننده رفتار حرفه 
اى افراد است كه خود باعث ايجاد اعتماد ، اطمينان 
و اميدوارى در گيرنده خدمات سالمت از سوس ارائه 
كننده اين خدمات مى گردد كه بى ترديد در مقبوليت و 
پذيرش و تعالى اين خدمات و در نهايت سازمان مربوطه 
تاثير عمده اى را خواهد داشت . وقتى رعايت اخالق و 
رفتار حرفه اى همراه با رعايت پوشش حرفه اى انجام 
شود به معناى واقعى ارائه خدمت موثر و بهينه به مردم 

و جامعه خواهد بود .

پسر  دانشجويان  تنيس  روى ميز  مسابقات 
دانشگاههاى علوم پزشكى كشور سوم تا هفتم مرداد ماه 
در مجتمع خزرآباد سارى برگزار شد و تيم تنيس روى 
ميز دانشگاه علوم پزشكى سمنان موفق شد مجوز ورود 
به المپياد ورزشى دانشجويان در اصفهان را كسب كند.

و  تيم  حضور 20  با  كه  مسابقات  از  دوره  اين 
برگزارى مسابقات مقدماتى در 4 گروه برگزار شد. 

المپياد  به  يافته  راه  تيم  هشت  است:  گفتنى 
ورزشى امسال به همراه هشت تيم برتر المپياد سال 
قبل در دوازدهمين المپياد ورزشى دانشجويان پسر 
دانشگاه هاى علوم پزشكى كشور كه به ميزبانى اصفهان 

برگزار مى شود، شركت مى كنند.

معاون فرهنگى و امور دانشجويى دانشگاه علوم 
پزشكى شيراز با اعالم اين خبر گفت: اين همايش كه با 
حضور بيش از 180 تن از كاركنان زن دانشگاه برگزار و 
با استقبال بسيار خوب كاركنان مواجه و داراى بازخورد 

مثبت، ارزيابى شد.
دكتر كوروش عزيزى با اشاره به اين موضوع كه 
اين همايش ويژهء كاركنان زن دانشگاه برگزار شد ادامه 
داد: در اين نشست تالش گرديد تا در دو موضوع مولفه 
هاى دستيابى به آرامش و نيز آموزش مهارت هاى 
كسب آرامش درونى آموزش هاى الزم به مخاطبين 

داده شود.

معاون فرهنگى و دانشجويى و مدير پايش برنامه 
عملياتى دانشگاه علوم پزشكى ايالم از اجراى برنامه هاى 

عملياتى دانشگاه علوم پزشكى ايالم خبر داد.
دكتر جميل صادقى اظهار داشت: برنامه عملياتى 
مشترك دانشگاه هاى علوم پزشكى كشور با مشاركت 
مسؤوالن  از  جمعى  و  بهداشت  وزارت  مسؤوالن 
دانشگاه هاى كشور، در قالب چشم اندازها، سياست ها و 
راهبردهاى كالن حوزه سالمت تدوين شده كه گامى 
موثر براى تحقق اهداف كلى نظام سالمت در برنامه 

پنج سال  ششم است. 
وى افزود: اجراى برنامه عملياتى دانشگاه هاى علوم 
پزشكى كشور كه با شعار ميثاق مشترك در حال اجرا 
است با هدف ايجاد وحدت و هماهنگى بين تمامى واحد 
هاى دانشگاه در اجراى برنامه هاى كالن دانشگاه براى 

ترسيم نقشه راه وافق روشن دانشگاه ها است. 

صادقى اظهار داشت: از زمان ابالغ برنامه عملياتى 
از سوى وزارت بهداشت و درمان تاكنون  تمام تالش ها 
براى اجراى آن در دستور كار دانشگاه قرارگرفته است 
و جلسات متعدد نيز با مديران و مسؤوالن واحدهاى 
مختلف دانشگاه براى توجيه اهميت و اهداف برنامه 
برگزار شده است كه با كميت و كيفيت بيشتر اين 

جلسات هم انديشى تداوم مى يابد. 
مدير پايش دانشگاه اضافه كرد: مسؤوالن پايش 
تمامى معاونت ها نيز انتخاب شده اند و با همكارى آنها 
روند اجراى برنامه ها در اين معاونت ها در حال پيگيرى 

و اجرا است. 
كسب  براى  همدلى  وجود  بر  تاكيد  با  وى 
موفقيت، گفت: اجراى موفق برنامه عملياتى دانشگاه 
نيازمند همدلى، همكارى و هماهنگى بيشتر مسؤوالن 

دانشگاه داردكه اميدواريم اين تالش ها تداوم يابد.

كاركنان معاونت فرهنگى و دانشجويى دانشگاه علوم 
پزشكى گيالن در اولين كوهپيمايى خانوادگى كه از طرف 
دانشگاه ترتيب داده شده بود به مقصد امامزاده اسحاق(ع) 

(شهرستان شفت) شركت كردند.
 كوهپيمايى با حضور كاركنان دانشگاه و كاركنان اين 
معاونت به همراه خانواده هايشان ساعت 6:30 صبح جمعه 
يك مرداد از جلوى درب دفتر مركزى شماره 1 به سمت 

امامزاده اسحاق (ع) آغاز شد
پس از يك ساعت طى كردن مسير در فاصله 6800 
مترى امامزاده اسحاق، با صرف صبحانه و گرفتن عكس 

يادگارى،كوهپيمايى ساعت 9صبح آغاز شد.
بعد از طى كردن اين مسافت، از شركت كنندگان با سرو 
نهار پذيرايى شد و بعد از نماز و زيارت مسابقه اى شاد توسط 
امور رفاهى برگزار كه به قيد قرعه جوايز ورزشى به شركت 

كنندگان اهداء شد.
بقعه متبركه امامزاده اسحاق (ع) و خواهرش خيرالنسا 
(س) در ارتفاع 1033 مترى از سطح دريا و بر نوك قله 
سياه كوه در بخش احمد سرگوراب و در25 كيلومترى غرب 

شهرستان شفت در يك منطقه زيباى ييالقى قراردارد.

دانشگاه علوم پزشكى اراك با ايجاد صندوق پرداخت 
تسهيالت ضرورى داخلى، به دانشجويان نيازمند متقاضى 

وام، تسهيالت بدون بهره پرداخت مى  كند.
دانشگاه علوم پزشكى اراك عالوه بر پرداخت وام هاى 
متعلقه به دانشجويان از محل صندوق رفاه دانشجويان كشور، 
با ايجاد صندوق پرداخت تسهيالت ضرورى داخلى با عنوان 
«صندوق قرض الحسنه واليت» به دانشجويان متقاضى و 

نيازمند، وام هاى ضرورى پرداخت مى كند.

تيم هاي تنيس روي ميز و بدمينتون  دانشجويان پسر  
دانشگاه علوم پزشكى گلستان براى شركت در مسابقات تك 
رشته اي دانشجويان دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسركشور 

اعزام شدند.
اين مسابقات از سوم تا هفتم مرداد ماه در خزرآباد سارى 

در حال برگزارى است.
براى  مسابقات  از  دروه  اين  برگزارى  است  گفتنى 
كسب سهميه دوازدهمين المپياد ورزشي دانشجويان پسر 
دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور است كه از  21 تا 28 

مردادماه در اصفهان برگزار مى شود.

رعايت پوشش حرفه اى بايد به همراه رعايت اخالق حرفه اى باشد 

كسب سهميه تنيس روى ميزدانشگاه  
سمنان براى شركت در المپياد

همايش«زن، سرچشمه آرامش» در 
دانشگاه علوم پزشكى شيراز برگزار شد

اجراى برنامه هاى عملياتى دانشگاه علوم پزشكى ايالم آغاز شد

حضور كاركنان دانشگاه علوم پزشكى گيالن 
در كوهپيمايى خانوادگى

پرداخت تسهيالت بدون بهره به دانشجويان 
دانشگاه علوم پزشكى اراك

 اعزام تيم هاي تنيس روي ميز و بدمينتون    
دانشگاه علوم پزشكى گلستان به مسابقات سارى

دكتر آقازاده رئيس دانشگاه علوم پزشكى اروميه:

معاون فرهنگى دانشجويى ومدير پايش برنامه عملياتى دانشگاه علوم پزشكى ايالم:



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

سال دوم، شماره هاى 25 و 26، دوشنبه 11 مردادماه 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 و امين اشرفى

@mefdanews 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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دكتر محمد تاج فرد روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار 
مفدا با اعالم اين خبر افزود:  گسترش فرهنگ جهادى در 
ميان دانشگاهيان به ويژه دانشجويان و خدمت رسانى به 
مناطق محروم كشور از اهداف برگزارى اردوهاى جهادى 
است و خدمات سالمت و پيشگيرى از بيمارى ها اولويت 

نخست ما در اين اردوها است.
جهادى  اردوهاى  برگزارى  بعدى  هدف  تاج فرد 
دانشگاهيان وزارت بهداشت را ايجاد روحيه اعتماد به نفس 
و خودباوري در ميان دانشجويان ذكر كرد وگفت: آموزش 
پيشگيرى از انواع بيمارى ها جزو برنامه هاى اصلى ما در 

اردوهاى امسال است.
وى با تأكيد بر فرمايش مقام معظم رهبرى مبنى بر 
تعميق و گسترش فرهنگ جهادى در ميان نسل جوان 
و دانشجو، خواستار مشاركت حداكثرى دانشگاهيان در 
اين امر شد و گفت: نخستين مرحله اردوهاى جهادى 

دانشگاهيان وزارت بهداشت يكشنبه 10 مرداد تا 15مرداد 
با حضور 100 نفر از دانشگاهيان در ايالم برگزار مى شود 
و بحث آموزش پيشگيرى از بيمارى ها و خدمات درمانى 

و سالمت از جمله اقدامات اين سفرهاى جهادى است.
وزارت  جهادى  اردوهاى  مركزى  كميته  دبير 
بهداشت، به استقبال چشمگير دانشگاهيان دانشگاه هاى 
علوم پزشكى از اين اردوها اشاره كرد و گفت:  اساتيد، 

دانشگاه هاى  رؤساى  اجالس  در  مفدا  گزارش  به 
علوم پزشكى كشور كه ششم و هفتم مردادماه در مشهد 
مقدس برگزار شد، چهار كارگروه هاى تحقيقاتى و فناورى، 
توسعه مديريت و منابع،  بهداشت غذا و دارو و فرهنگى و 
دانشجويى تشكيل شد كه در هر يك از اين كارگروه ها، 
اعضا به صورت تخصصى در خصوص موضوع كارگروه به 

بحث و تبادل نظر پرداختند.
به دليل اهميت موضوع «فرهنگى و دانشجويى» 
يكى از كارگروه هاى اين اجالس به اين موضوع اختصاص 
داشت. رياست كارگروه «فرهنگى و دانشجويى» بر عهده 

دكتر محمدرضا فراهانى معاون فرهنگى، دانشجويى و 
امور مجلس وزارت بهداشت و دبيرى اين كارگروه برعهده 

دكتر عليرضا بيگلرى رييس دانشگاه علوم پزشكى و خدمات 
بهداشتى و درمانى زنجان بود.

مهمترين چالش مطرح شده در اين كارگروه را «كمبود 
فضاى خوابگاهى به ويژه خوابگاه هاى ملكى» در دانشگاه ها 
علوم پزشكى عنوان كرد و گفت: با توجه به افزايش پذيرش 
دانشجو در رشته هاى مختلف علوم پزشكى اين كمبود فضاى 
خوابگاهى كامال محسوس بود و همه بر اين باورند كه فضاى 
خوابگاهى به خصوص خوابگاه ملكى به انداره كافى وجود 
ندارد كه اين مساله، مشكالت عديده اى براى دانشجويان و 

مسؤالن ايجاد مى كند.
رييس دانشگاه علوم پزشكى و خدمات بهداشتى درمانى 
زنجان و دبير كارگروه تخصصى «فرهنگى و دانشجويى» در 
گفتگو با خبرنگار مفدا با اشاره به تشكيل كارگروه تخصصى 
«فرهنگى و دانشجويى»، گفت:  در اين اجالس براى نخستين 

استقبال دانشگاهيان از اردوهاى جهادى چشمگير بود

كمبود فضاى خوابگاهى، منابع انسانى و  بودجه فرهنگى  ، مهمترين چالش هاى فرهنگى  است

دانشجويان و كاركنان دانشگاه ها بعد از اعالم فراخوان ثبت 
نام و استقبال خوبى از اين اردوها كردند به طورى 200 نفر 
از كارمندان دانشگاه هاى علوم پزشكى، 50 نفر از اساتيد و 
اعضاى هيأت علمى و حدود 500 نفردانشجو تاكنون در اين 

اردوها ثبت نام كردند.
به  را  دانشگاهيان  جهادى  اردوهاى  دوم  سفر  وى 
مناطق محروم اروميه عنوان كرد و گفت: اين اردوى جهادى 
در مناطق محروم اروميه طى روزهاى 16 مرداد با حضور 
دانشگاهيان وزارت بهداشت برگزار مى شود و ويزيت رايگان و 
آموزش پيشگيرى از بيمارى ها و خدمات بهداشتى و درمانى 
از اولويت برنامه هاى ما در مناطق محروم اطراف اروميه است.

تاج فرد با بيان اينكه همه خدمات درمانى و آموزشى 
و بهداشتى به ساكنان مناطق محروم رايگان ارائه مى شود، 
خاطرنشان كرد: استان هاى خراسان شمالى و جنوبى نيز 
در دستور كار اردوهاى جهادى دانشگاهيان است كه از 23 

مرداد آغاز خواهدشد.
مشاور معاون فرهنگى، دانشجويى و امور مجلس وزارت 
بهداشت، معيار انتخاب مناطق كشور جهت اعزام دانشگاهيان 

دبير كميته مركزى اردوهاى جهادى وزارت بهداشت:

دبيركارگروه تخصصى «فرهنگى و دانشجويى» وزارت بهداشت اعالم كرد؛

شهادت اما شهادت اما 
م جعفر م جعفر 
صادق(ع) را به صادق(ع) را به 
همه همكاران همه همكاران 
و شيعيان و شيعيان 
جهان تسليت جهان تسليت 
مى گوييم.مى گوييم.


