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عناویناخبار
معاون فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت خبر داد:

کمپین دستان بهشتی دانشجویان علوم پزشکی از
اواخرمهربهحاشیهشهرهامیرود
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سرآمدیوضعیتفرهنگی
دانشگاههای علوم پزشکی در کشور

در مراسم افتتاحیه بیست و یکمین جشنواره قرآن و عترت

کارگردانفیلممحمدرسولاهلل
با حضور وزیر بهداشت در مشهد تجلیل شد
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در حاشیه برگزاری بیست و یکمین جشنواره قرآن و عترت در مشهد مقدس

اجالس معاونان فرهنگی و دانشجویی
دانشگاههایعلومدانشگاههایعلومپزشکی
کشور برگزار شد
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سومین جشنواره دانشجویی ابن سینا در دانشگاه
علوم پزشکی تهران برگزار میشود
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دو دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی کاشان به عنوان
پژوهشگربرجستهمعرفیشدند
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انجمن های علمی در دانشگاه علوم پزشکی
تربت حیدریه فعال شد
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آغاز سال تحصیلی جدید در دانشگاه علوم پزشکی گیالن
باحضورپروفسورمجیدسمیعی

7

اولیننشستعمومیکانونهایدانشجوییدانشکده
علوم پزشکی مراغه برگزار شد

8

اردوی جهادی دو روزه در منطقه کم برخوردار
شهرری برگزار شد

8

معاونفرهنگیودانشجویی
دانشگاهعلومپزشکیارومیهمنصوبشد
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پرداختهزینههایدرمانیساکنانمحروممنطقهچمپلک
لرستانتوسطبیمارستانشهدایعشایرخرماباد

دکتر سیدحسن هاشمی ،وزیر بهداشت در
آیین افتتاحیه مرحله نهایی جشنواره قرآن و
عترت دانشگاهیان وزارت بهداشت که سهشنبه
ششم مهرماه در تاالر ابن سینای دانشگاه علوم
پزشکی مشهد برگزار شد ،با قدردانی از تالش

دستاندرکاران این جشنواره ،از وضعیت مطلوب
فرهنگی و سرآمدی دانشگاههای علوم پزشکی در
این زمینه بر اساس گزارش شورای عالی انقالب
فرهنگی خبر داد.
ادامه در صفحه 2

کسب رتبههای برتر جشنواره قرآن و عترت دانشگاهیان وزارت بهداشت
توسط دانشگاههای علوم پزشکی شیراز ،کاشان و مشهد

در پایان بیست و یکمین دوره جشنواره قرآن
و عترت دانشگاهیان وزارت بهداشت ،دانشگاههای
علوم پزشکی شیراز ،کاشان و مشهد موفق به کسب
رتبههای اول تا سوم شدند.
دررتبهبندیانجامشدهبرایتعییندانشگاههای
برتر بیست و یکمین دوره جشنواره قرآن و عترت
وزارت بهداشت تعداد و مرغوبیت رتبههای کسب
شده مالک عمل قرار گرفت و برای رتبههای اول
تا سوم به ترتیب  ۲۰ ،۳۰و  ۱۰امتیاز لحاظ شد.
بر اساس مالکهای یاد شده ،دانشگاه علوم
پزشکی شیراز با  ۲۳رتبه شامل  ۷رتبه اول۹ ،
رتبه دوم و  ۷رتبه سوم و کسب  ۴۶۰امتیاز در
جایگاه نخست جشنواره بیست و یکم قرار گرفت؛
دانشگاه کاشان با کسب  ۱۷رتبه شامل  ۵مقام اول،
 ۶مقام دوم و  ۶مقام سوم و مجموع  ۳۳۰امتیاز در
جایگاه دوم جای گرفت و دانشگاه مشهد با  ۱۱رتبه
شامل  ۶عنوان اول ۴ ،عنوان دوم و یک مقام سوم
و مجموع  ۲۷۰امتیاز به دلیل مرغوبیت رتبههای
کسب شده در رتبه سوم این دوره جشنواره قرار

گرفتند.
دانشگاههای علوم پزشکی تبریز با کسب ۱۲
رتبه و  ۲۷۰امتیاز ،اهواز با  ۱۴رتبه و ۲۷۰امتیاز،
اصفهان با  ۱۱رتبه و  ۲۵۰امتیاز و شهید بهشتی
با  ۱۰رتبه و  ۲۰۰امتیاز نیزدر رتبههای چهارم تا
هفتم بیست و یکمین دوره جشنواره قرآن و عترت
دانشگاهیان وزارت بهداشت قرار گرفتند.
به زودی رتبهبندی جدیدی بر مبنای کسب
رتبههای اول تا پنجم و تعداد شرکتکنندگان در
جشنواره اعالم میشود.

از سوی مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت اعالم شد؛

برگزاریآزمونهایکتبیطرح
«تربیتدانشجومعلمصحیحخوانیقرآنکریم»
در پایان مهر و ابتدای آبان

رییس اداره آموزش مرکز قرآن و عترت وزارت
بهداشت ،از برگزاری آزمونهای کتبی طرح «تربیت
دانشجومعلم صحیحخوانی قرآن کریم» ،در پایان مهر و
ابتدای آبانماه خبر داد.
محمد ضرغام ،رییس اداره آموزش مرکز قرآن و عترت
وزارت بهداشت گفت :آزمونهای کتبی پایان دوره طرح
«تربیت دانشجومعلم صحیحخوانی قرآن کریم» ،ویژه
دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی در روزهای  ۲۸مهر،
 ۱و  ۳آبانماه در دانشگاه های علوم پزشکی کشور برگزار
میشود.
وی افزود :آزمون کتبی پایان دوره این طرح بنا به
درخواست دانشجویان در سه روز برگزار میشود که
بر اساس برنامهریزی صورت گرفته ،آزمون «روشها
و فنون تدریس» بیست و هشتم مهرماه ،آزمون
«مهارتهای زندگی قرآنی» یکم آبان و همچنین آزمون
«رسمالمصحف» در تاریخ سوم آبان ماه برگزار میشود؛ این
آزمونها در ساعات  ۱۳و  ۱۴روزهای یاد شده و در محل
دانشگاههای محل تحصیل دانشجویان انجام می گیرد.
وی افزود :دانشجویانی که این آزمونها را با موفقیت
پشت سر بگذارند ،ضمن کسب گواهینامه مرکز قران و
عترت وزارت بهداشت ،میتوانند به آموزش مهارتهای
فراگرفته شده در محیط خوابگاه و دانشگاه محل تحصیل
مشغولشوند.
یادآورمیشود،طرح«تربیتدانشجومعلمصحیحخوانی
قرآن کریم» با حضور  ۱۵۰دانشجوی پسر و دختر از ۳۳
دانشگاه علوم پزشکی ،در روزهای سیزدهم تا هجدهم
شهریورماهبهمیزبانیدانشگاهعلومپزشکیگلستانبرگزار
شد.
جلسه کارگروه پژوهش کمیسیون توسعه آموزش و
پژوهش عالی قرآنی در نظام سالمت برگزار شد

دومین جلسه کارگروه پژوهش کمیسیون توسعه
آموزش و پژوهش عالی قرآنی در نظام سالمت شنبه 10
مهر ماه با حضور دکتر رضا ملک زاده معاون تحقیقات
و فناوری وزارت بهداشت و سایر اعضای این کارگروه از
سازمانها ،نهادها و دستگاههای مرتبط برگزار شد.
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در این
جلسه اظهار امیدورای کرد :با نگاه کاربردی و روزآمد به
مبانی قرآن و حدیث میتوانیم بر بسیاری از معضالت
موجود در حیطه سالمت جامعه فایق آییم.
در ادامه این جلسه پیش نویس سند راهبردی
کمیسیون توسعه آموزش و پژوهش عالی قرآنی در نظام
سالمت ارایه شد و مورد نقد و بررسی اعضاء قرار گرفت.
گفتنی است کمیسیون توسعه آموزش و پژوهش عالی
قرآنی در نظام سالمت با محوریت وزارت بهداشت و در
راستای سیاستگذاری و تحقق اهداف شورای توسعه
فرهنگ قرآنی کشور تشکیل میشود.
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در مراسم افتتاحیه جشنواره قرآن و عترت:

کارگردان فیلم محمدرسولاهلل با حضور وزیر بهداشت در مشهد تجلیل شد
مجید مجیدی تهیه کننده و کارگردان فیلم
فاخر و ارزشمند محمد رسول اهلل شامگاه سه شنبه
در جریان جشنواره قرآن و عترت دانشگاههای علوم
پزشکی کشور در مشهد با حضور وزیر بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی تجلیل شد.
در این مراسم «محسن رمضانی» بازیگر نابینای
فیلم رنگ خدا که کارگردانی آنرا مجید مجیدی بر
عهده داشت ،دعوت شده بود و مجیدی هدیه خود را از
دستان او دریافت کرد.
فیلم محمد رسول اهلل که در دوره بیستم این
رویداد بزرگ قرآنی دانشجویی به نمایش درآمد ،به
دلیل انجام کارهای معارفی ،بیان سیره ائمه اطهار(ع)
و همچنین توجه به آموزه های دینی ،منتخب این دوره
از جشنواره و مسابقات قرآنی شد.
درادامه این مراسم از حامد ولی زاده کارمند دانشگاه
علوم پزشکی آذربایجان شرقی نفر نخست رشته قرائت
در سی و سومین دوره مسابقات بین المللی قرآن نیز
تجلیلشد.

مجید مجیدی کارگردان ،فیلمنامه نویس و بازیگر
مطرح ایرانی  ۲۵فروردین  ۱۳۳۸در تهران به دنیا آمد.
وی پس از دریافت مدرک دیپلم تحصیالتش را در
زمینه هنرهای زیبا ادامه داد .مجیدی فعالیت هنری
اش را قبل از انقالب اسالمی در عرصه تئاتر آغاز کرد.
او در فیلم بایکوت در نقش یک کمونیست سرخورده،
در فیلم تیرباران در نقش شهید سیدعلی اندرزگو و در
فیلم دو چشم بی سو در نقش یک معلم توده ای بازی
کرده است.

وزیر بهداشت در مراسم اختتامیه جشنواره قرآن و عترت

سرآمدی وضعیت فرهنگی دانشگاههای علوم پزشکی در کشور/مردم
برای سالمتی استاد شجریان دعا کنند
دکتر سیدحسن هاشمی ،وزیر بهداشت در
آیین افتتاحیه مرحله نهایی جشنواره قرآن و عترت
دانشگاهیان وزارت بهداشت که سهشنبه ششم مهرماه
در تاالر ابن سینای دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار
شد ،با قدردانی از تالش دستاندرکاران این جشنواره،
از وضعیت مطلوب فرهنگی و سرآمدی دانشگاههای
علوم پزشکی در این زمینه بر اساس گزارش شورای
عالی انقالب فرهنگی خبر داد.
وزیر بهداشت ،با ابراز خرسندی از حضور در جمع
نفرات راهیافته به مرحله نهایی جشنواره ،از تالشهای
دکتر محمدرضا فراهانی ،رییس اجرایی این رویداد
بزرگ قرآنی و مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی مشهد
قدردانی و ابراز امیدواری کرد :انشااهلل قرآن در زندگی
روزمره تمام مردم کشور ،مسلمین جهان و به ویژه در
زندگی سیاسیون جاری و ساری باشد.
وی با اشاره به گزارش اخیر شورای عالی انقالب
فرهنگی در خصوص وضعیت فرهنگی دانشگاههای
کشور گفت :در این گزارش دانشگاههای علوم پزشکی
کشور سرآمد دیگر دانشگاهها بودند و الزم میدانم از
تمام دستاندرکارانی که به ترویج معارف قرآنی همت
دارند ،تشکر کنم؛ معتقدم اگر برنامه پنج سالهای که
در این زمینه تهیه و تدوین شده است با شناخت
کامل همراه و اجرا شود ،توانستهایم به وظیفه دینی
و شرعیمان عمل کنیم و این بخش سرمایهگذاری

برای اسالم ،انقالب و خانوادههاست که همراهی همه
را میطلبد.
هاشمی در ادامه تجلیل از مجید مجیدی را در این
مراسم ،باعث افتخار و ارزشمند خواند و گفت :حیف
است که در این مراسم از محمدرضا شجریان ،هنرمند
مردمی کشور نام نبرم و از او یاد نکنم؛ کسی که همانند
پدرش با قرآن شروع کرد و با قرآن مانوس است.
وزیر بهداشت با بیان اینکه زندگی انسان همواره
دستخوش فراز و نشیب است ،گفت :استاد شجریان
در حال سپری کردن روزهای سخت بیماری و نیازمند
دعای خیر مردماند تا با الطاف الهی شفا پیدا کنند؛
امیدوارم هر چه خداوند مقدر کرده است ،به ایشان اعطا
شود.
وی با آرزوی توفیق برای مجید مجیدی و محسن
رمضانی بازیگر روشندل فیلم رنگ خدا که در مراسم
حضور داشتند ،به سخنان خود پایان داد.

ستادی

2016 october 17

هفته نامه خبری و اطالعرسانی مفدا
سال دوم ،شماره سی و سوم ،دوشنبه 26مهرماه 1395

3

معاون فرهنگی و دانشجویی وزیر بهداشت خبر داد:

اجالسمعاونانفرهنگیودانشجویی
دانشگاههایعلومدانشگاههایعلومپزشکیکشور
برگزارشد

اجالس معاونان فرهنگی و دانشجویی دانشگاههای علوم
پزشکی ،صبح امروز چهارشنبه در حاشیه بیست و یکمین
جشنواره قرآن و عترت وزارت دانشگاهیان وزارت بهداشت به
میزبانی دانشگاه علومپزشکی مشهد آغاز به کار کرد.
به گزارش مفدا ،در این اجالس یکروزه دکتر محمدرضا
فراهانی معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت ،مدیران
کل این معاونت و بیش از  ۶۰نفر از معاونان فرهنگی و
دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی حضور داشته و در
خصوص موضوعات فرهنگی ،دانشجویی ،رفاهی دانشگاهها
به تبادل نظر پرداختند.
بحث و تبادل نظر در خصوص برنامههای محوری معاونت
فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت در یک سال آینده از
مهمترین موضوعات مطرح شده در این اجالس یکروزه بود.

پرچم جشنواره قرآن و عترت به دانشگاه علوم
پزشکیشیرازتحویلدادهشد

درآییناختتامیهبیستویکمینجشنوارهقرآنوعترت
دانشگاهیانوزارتبهداشت،حجتاالسالموالمسلمیندکتر
مهدیابراهیمیان،معاونفرهنگیودانشجوییدانشگاهعلوم
پزشکی مشهد ،پرچم جشنواره را به کوروش عزیزی ،معاون
فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی شیراز به عنوان میزبان دوره
بیست و دوم این جشنواره تحویل داد.
مهدیبحرالعلوم،دبیرجشنوارهقرآنوعترتدانشگاهیان
وزارت بهداشت ،هدف دوره بعدی این جشنواره را افزایش
رشتهها به منظور افزایش نرخ مشارکت دانشگاهیان وزارت
بهداشت به  ۵۰هزار نفر عنوان کرده است.
مقرر است ثبتنام جشنواره بیست و دوم قرآن و عترت
دانشگاهیان پس از ماه محرم آغاز شود.

کمپین دستان بهشتی دانشجویان علوم پزشکی از اواخر مهر به حاشیه شهرها می رود
معاون فرهنگی و دانشجویی وزیر بهداشت گفت:
دانشجویان علوم پزشکی از اواخر مهر با «کمپین دستان
بهشتی» برای ارائه خدمات بهداشتی به حاشیه شهرها
می روند.
محمدرضا فراهانی در گفت و گو با ایرنا ،افزود :با
توجه به فرمایش مقام معظم رهبری که به دانشجویان
توصیه کردند به اردوهای جهادی بروند ،کمپین دستان
بهشتی دانشجویان علوم پزشکی ساماندهی شده است و
دانشجویان علوم پزشکی از اواخر مهر امسال با هماهنگی
معاونت بهداشتی وزارت بهداشت برای ارائه خدمات
بهداشتی و درمانی به حاشیه شهرها می روند.
وی ادامه داد :به زودی فراخوان ثبت نام دانشجویان
علومپزشکیبهمنظورحضورداوطلبانهدرکمپیندستان
بهشتی در تمام دانشگاه های علوم پزشکی اعالم می
شود و دانشجویان داوطلب از اواخر مهر و اوایل آ بان در
اردوهای یکروزه یا دوروزه به مناطق حاشیه شهرهای خود
می روند.
معاونوزیربهداشتگفت:بستههایخدماتبهداشتی
مختلفیبرایدانشجویانرشتههایمختلفطراحیشده
است و به عنوان مثال دانشجویان دندانپزشکی با حضور
اساتید خود به حاشیه شهرها می روند و عالوه بر آموزش
مراقبت از دندان ،خدمات دندانپزشکی رایگان به حاشیه

نشینان ارائه می کنند.
وی افزود :با توجه به اینکه خدمات دندانپزشکی گران
است و اغلب این خدمات تحت پوشش بیمه نیست،ارائه
خدمات دندانپزشکی کمک بزرگی به ارتقا کیفیت زندگی
و سالمت حاشیه نشینان خواهد بود.
فراهانی گفت :دانشجویان رشته های مختلف علوم
پزشکی در قالب کمپین دستان بهشتی خدمات بسیار
متنوعی را به حاشیه نشینان ارائه می کنند ،به عنوان مثال
با توجه به کمبود نمونه های سلول های بنیادی خونساز
برای نجات جان بیماران از حاشیه نشینان داوطلب نمونه
خون برای ثبت در بانک سلول های بنیادی خونساز گرفته
می شود.

نخستینمجمعتخصصیکانونهایمذهبیدانشگاههایعلومپزشکیکشوردرزنجانبرگزارشد
نخستین مجمع تخصصی کانونهای مذهبی
دانشگاههای علوم پزشکی کشور ،طی روزهای  ۱۸و ۱۹
مهرماه به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی زنجان با هدف
تبیین کارکردهای کانونهای مذهبی ،تبادل تجربیات و
ارایه نظرات ،پیشنهادات برای عملکرد بهتر این کانونها
برگزار شد.
درآیینافتتاحیهنخستینمجمعتخصصیکانونهای
مذهبی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور  ،دکتر
علیرضا بیگلری رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان ضمن
خیر مقدم به میهمانان و اعضای کانونهای مذهبی ،بر
لزوم برگزاری این مجمعهای تخصصی به منظور حل عزاداری که در فهرست میراث معنوی کشور نیز به ثبت
رسیده است،دیدن میکنند .حسینیه اعظم زنجان از
مشکالت و ارایه عملکرد بهتر این کانونها تاکید کرد.
همچنیندکترمحسنی،معاونفرهنگیودانشجویی اماکن مذهبی شیعیان است که در جنوب شهر زنجان
دانشگاه علوم پزشکی زنجان در ابتدای این مراسم ،با اشاره واقع گشتهاست .قدمت این مکان به حدود یک قرن پیش
به برگزاری نخستین مجمع تخصصی کانونهای مذهبی میرسد.
گفتنی است ،کانونهای مستقلی از جمله کانون
دانشگاههای علوم پزشکی کشور به میزبانی شهر زنجان
گفت :بسیار خوشحالیم که میزبان برگزاری این مجمع مهدویت ،کانون عفاف و حجاب ،کانون نماز ،کانون ایثار
همزمان با ایام سوگواری ساالر شهیدان امام حسین(ع) و شهادت ،کانون نهجالبالغه ،کانون امر به معروف و نهی
هستیم .امید است با تداوم برگزاری این مجمعهای از منکر ،کانون ائمه اطهار و کانون هیات مذهبی از جمله
تخصصی در طول سال ،کانونهای مذهبی دانشگاههای کانونهای دانشگاههای علوم پزشکی کشور هستند که
علوم پزشکی کشور به لحاظ کیفی تقویت شود .عموما زیر مجموعه معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه
ش  ،شرکت کنندگان در این مجمع های علوم پزشکی هستند و در چارچوب وظایف خود به
بنا بر این گزار 
تخصصیبههمراهاعضایکانونهایمذهبیدانشگاههای فعایت می پردازند که البته بعضا برخی از این کانونها زیر
علوم پزشکی کشور ،بعد از پایان مراسم افتتاحیه ،با حضور مجموعهنهاددفترمقاممعظمرهبریدانشگاههامیباشند.
در حسینیه اعظم زنجان از این مکان معنوی و مذهبی و

مراسم سینه زنی در جوار شهدای گمنام
علوم پزشکی ایران برگزارشد
هیاتهای مذهبی دانشگاه علوم پزشکی ایران به
مناسبت ایام شهادت سرور و ساالر شهیدان حضرت
اباعبداهلل الحسین (ع) مراسم سینه زنی برگزار کردند.
این مراسم طبق سنوات گذشته توسط هیات های
مذهبی دانشگاه (استادان ،دانشجویان و کارمندان) برگزار
شد.
مراسم سینه زنی هیات های مذهبی روز یکشنبه ۱۸
مهرماه ساعت  ۱۰:۳۰از جوار شهدای گمنام دانشگاه علوم
پزشکی ایران برگزار شد.

برپایی نمایشگاه عفاف و حجاب در
دانشگاهعلومپزشکیکردستان

به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم و هفته امر به معروف
و نهی از منکر ،نمایشگاهی با عنوان حریم ماه دردانشگاه
علوم پزشکی کردستان برگزار شد.
این نمایشگاه که از اول محرم آغاز و تا  ۱۰روز ادامه
داشت ،شامل غرفههایی چون حجاب و ملزومات آن بود.

اولیننشستعمومیکانونهای
دانشجوییدانشکدهعلومپزشکیمراغه
برگزارشد
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پیام دکرت ایامنیه به مناسبت کسب رتبه اول دانشگاه شیراز در جشنواره قرآن و عرتت:

امید است در کنار این جایگاه بتوانیم آموزه های کالم وحی را در زندگی خود به کار
بسته و حیات طیبه قرآنی داشته باشیم
رییس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با ارسال
پیامی ،کسب عنوان قهرمانی کاروان قرآنی این
دانشگاه را در بیست و یکمین جشنواره قرآن و
عترت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی،
تبریک گفت.
در متن پیام دکتر «محمدهادی ایمانیه» به
این مناسبت ،آمده است:
برگزاری جشنواره ملی قرآن و عترت وزارت
بار دیگر این افتخارآفرینی را به یکایک اعضای
بهداشت برای بیست و یکمین بار در سطح کشور
بار دیگر شمیم معطر قرآن را منتشر نموده و فرصتی محترم کاروان قرآنی دانشگاه اعم از اساتید،
برای انس بیشتر دانشگاهیان با نوای دلنشین پیام کارکنان و دانشجویان تبریک و تهنیت گفته و از
وحی را فراهم ساخت و دانشگاهیان علوم پزشکی خداوند منان برای ایشان ،توفیق روزافزودن مسالت
شیراز بار دیگر توانستند افتخاری ارشمند برای دارم.
همچنین جا دارد این عنوان را به تمامی
سومین حرم اهل بیت (س) به ارمغان آورند و به
مجموعه دانشگاهیان علوم پزشکی شیراز تبریک
عنوان قهرمانی این مسابقه ها دست یابند.
این افتخارآفرینی که حاصل کار مشترک بگویم و امیدوارم خداوند ما را در رور محشر ،با
دانشجویان ،اساتید و کارکنان دانشگاه علوم قرآن محشور سازد.
انتخاب دانشگاه علوم پزشکی شیراز به عنوان
پزشکی شیراز بود ،عنوانی بس ارزشمند و نمود
روشن ارادت این مجموعه به کالم اهلل مجید است میزبان بعدی برگزاری این جشنواره را نیز فرصتی
که برکت آن بی شک در دانشگاه جاری خواهد بود .معتنم میدانم که بتوانیم گامی کوچک در را ه انس
امید است در کنار این جایگاه بتوانیم آموزه های بیشتر با قرآن کریم برداریم و امیدوارم این میزبانی
کالم وحی را در زندگی خود به کار بسته و حیات به نحو شایسته در شهر شیراز به عنوان سومین
حرم اهل بیت (س) ،توسط دانشگاه علوم پزشکی
طیبه قرآنی داشته باشیم.
شیراز ،به جا آورده شود.

جمع آوری پسماندهای محوطه پارک کوهستان
توسط دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
مسؤول کانونهای دانشجویی دانشکده علوم پزشکی
مراغه در این نشست به تشریح برنامههای آتی و خط مشی
کانونها پرداخت و گفت :با توجه به اینکه مجوز فعالیت
کانونهای دانشجویی در اردیبهشت ماه سال جاری صادر
شد و بر این اساس کانونها به عضو گیری پرداخته و
فعالیت رسمی خود را شروع کردند ،لذا از دبیران کانونها
انتظار میرود با توجه به وجود بستر مناسب و رویکرد
مثبت در مدیریت فرهنگی و دانشجویی ،شاهد فعالیت
مستمر و جنب و جوش بیشتر در این عرصه باشیم.
گفتنی است در این نشست دبیران کانونهای
دانشجویی این دانشکده به شرح فعالیتهای انجام شده
و همچنین برنامه های پیش رو در کانون ها پرداختند.
در ادامه حاضرین در جلسه به بیان نقطه نظرات،
پیشنهادات و انتقادات خود پرداختند که از آن جمله
میتوان به در خواست تاسیس دو کانون جدید با عنوان
«کانون فیلم و عکس و خبر» و «کانون اردوهای جهادی»
اشاره کرد.

تعداد  ۲۸نفر از اعضای فعال انجمن علمی
دانشجویی بهداشت و غذای دانشگاه علوم پزشکی
کرمانشاه ،با شعار محیط زیست سالم ،انسان سالم،
در یک حرکت فرهنگی پسماندهای محوطه پارک
کوهستان این شهر را جمع آوری کردند.
تعداد  ۲۸نفر از اعضای فعال «انجمن علمی
دانشجویی بهداشت و غذا»  ،یکی از انجمن
های تازه تاسیس معاونت فرهنگی و دانشجویی
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به همراه دکتر
علیرضا موسوی معاون مالی و عضو هیئت علمی
دانشکده بهداشت و خانم رستم پور کارشناس
اداره فرهنگی و فوق برنامه این دانشگاه ،اقدام به
پاکسازی زبالههای محوطه پارک کوهستان شهر
کرمانشاه کردند.
در ابتدای مسیر پس از زیارت مزار شهدا و نثار
فاتحه به روح واالی شهدا  ،دانشجویان در دسته
های مختلف با هدف دوستی انسان و محیط
زیست ،اشاعه و گسترش فرهنگ عدم دور ریختن

پسماندها در دامنه کوهها و مکانهای عمومی،
شروع به پاکسازی محوطه پارک کردند.
گفتنی است این حرکت فرهنگی با شعار
محیط زیست سالم ،انسان سالم ،فرهنگ سالم،
جمعه شانزدهم مهرماه از ساعت  ۸:۳۰صبح لغایت
 ۱۱برگزار شد.
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به منظور حمایت و تشویق فعالیتهای ارزشمند دانشجویان:

سومین جشنواره دانشجویی ابن سینا در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار میشود
دانشگاه علوم پزشکی تهران به منظور حمایت
و تشویق فعالیتهای ارزشمند دانشجویان ،سومین
جشنواره دانشجویی ابن سینا را در آذر ماه  ۹۵برگزار
می کند.
جشنواره دانشجویی ابن سینا صرفا برای
دانشجویان ایرانی و بین المللی دانشگاه علوم پزشکی
تهران برگزار میشود و دانشجویان تمامی مقاطع
تحصیلی کارشناسی ،کارشناسی ارشد ،دکتری
عمومی ،دکتری تخصصی ،دستیاری و فلوشیپ
میتوانند با توجه به اهداف و محورهای جشنواره در
آن شرکت کنند.
دانشجویان تا شنبه  ۱۷مهر  ۹۵فرصت دارند
در سومین جشنواره دانشجویی ابن سینا ثبت نام و
مدارک خود را ارسال کنند .فرآیند داوری سه شنبه
 ۲۵آبان ماه پایان مییابد و مراسم اصلی و معرفی
برگزیدگان جشنواره سه شنبه  ۱۶آذر  ۹۵همزمان با
روز دانشجو برگزار میشود.
هدف جشنواره دانشجویی ابن سینا شناسایی
و معرفی فعالیتهای برتر دانشجویی در حیطههای
مختلف است .همچنین در این جشنواره دانشجویان
ارائه دهنده خدمات سالمت با کیفیت مطلوب و
دانشجویان حائز رتبه در مسابقات و جشنوارههای

معتبر شناسایی و قدردانی میشوند.
فعالیتهای اجتماعی و نوع دوستانه دانشجویان
معرفی شده و الگوهای مناسب و موفق به دانشجویان
نیز در این جشنواره ارائه میشود.
شناسایی و قدردانی از دانشجویان موفق در
حیطههای مختلف ،جلب توجه دانشجویان به
درستکاری ،سخت کوشی و چند بعدی بودن ،معرفی
دانشجویان برتر ،جلب توجه و حمایت اعضای هیات
علمی به فعالیتهای متنوع آنان و ایجاد روحیه رقابت
سازنده بین دانشجویان ،اساتید ایشان و دانشکده ها از
دیگر اهداف این جشنواره است.
بخش های این دوره از جشنواره شامل آموزشی،
پژوهشی ،کیفیت خدمات سالمت ،قرآن و عترت،
هنری ،ادبی ،اجتماعی ،ورزشی و دانشجوی نمونه و
جامع جشنواره است.

دودانشجویدانشگاهعلومپزشکیکاشانبهعنوانپژوهشگربرجستهمعرفیشدند
حمیدرضاصادقیگندمانیوسیدعلیرضامیرصانع
دو دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی کاشان از سوی
معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت به عنوان
«پژوهشگربرجسته»معرفیشدند.
به گزارش مفدا کاشان ،دکتر الهه میانهساز با
اشاره به اینکه دانشجوی پژوهشگر برجسته طبق
دستورالعمل اجرایی نحوه امتیازدهی به فعالیت های
تحقیقاتی دانشجویان پژوهشگر ویژه استعدادهای
درخشان انتخاب میشود ،افزود :حمیدرضا صادقی
گندمانی دانشجوی مقطع دکترای تخصصی رشته
آموزش پرستاری با کسب ۱۲۳.۵امتیاز و سید علیرضا
میرصانع دانشجوی مقطع کارشناسی رشته اتاق عمل
باکسب ۱۱۶امتیازتوانستندعنوانپژوهشگربرجسته
و استعداد درخشان را در سال  ۱۳۹۵کسب کنند.
وی تصریح کرد :در سالهای گذشته دو نفر از
دانشجویان دانشگاه (الهه میانه ساز؛ دانشجوی پزشکی
در سال  ۱۳۸۸و (محمدسجاد لطفی؛ دانشجوی
کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی در سال )1394
موفق به کسب رتبه پژوهشگر برجسته شده بودند.
دکتر میانه ساز ،عالقه مندی دانشجویان به امور

پژوهشی و آشنایی با آیین نامههای موجود را نتیجه
تعامل روز افزون دو معاونت آموزشی و پژوهشی
دانشگاه دانست و از زحمات و پیگیری های
مسؤوالن معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه که
نقش اساسی در معرفی این افراد به معاونت
تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت داشتند،
قدردانی کرد .سرپرست دفتر استعدادهای
درخشان دانشگاه علوم پزشکی کاشان این
موفقیت ارزنده را به دانشجویان استعداد درخشان،
کلیه اعضای هیات علمی ،دانشجویان و کارکنان
دانشگاه تبریک گفت و کسب توفیقات روز افزون
برای دانشجویان را آرزومند شد.
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انجمن های علمی در دانشگاه علوم پزشکی
تربت حیدریه فعال شد

در جلسهای که با حضور معاونان و مدیران دانشگاه
علوم پزشکی تربت حیدریه برگزار شد ،دبیران انجمنهای
علمی دانشکدههای پیراپزشکی ،بهداشت و پرستاری و
مامایی این دانشگاه انتخاب شدند.
در راستای ارتقای نظام آموزشی و با توجه به ابالغ
وزارت بهداشت در رابطه با انجمن های علمی دانشجویی،
جلسه ای با حضور معاونان فرهنگی و دانشجویی ،معاون
آموزشی و پژوهشی ،مدیر فرهنگی ،روسای دانشکدهها و
دیگر مسؤوالن دانشگاه برگزار شد و پس از تبیین موضوع،
تاسیس انجمن علمی در دستور کار قرار گرفت.
پس از طی مراحل اجرایی ،دبیران انجمن های علمی
دانشگاه تعیین و فعالیت این انجمنها به صورت رسمی
بیان شد .از جمله فعالیتهای انجمنهای علمی این
دانشگاه میتوان به برگزاری پنلها ،سمینار ها و مسابقات
علمی و  ...اشاره کرد.
اسامیدبیرانانجمنهایعلمیدانشگاهعلومپزشکی
تربتحیدریه:
حجت برومند دبیر انجمن علمی دانشگاه
محمد رضا صباغی دبیر انجمن علمی دانشکده
پیراپزشکی
اکرم مالپور دبیر انجمن علمی دانشکده بهداشت
مرضیه معدنی دبیر انجمن علمی دانشکده پرستاری
مامایی
دانشگاه علوم پزشکی فسا در بیست و یکمین جشنواره
قرآن و عترت وزارت بهداشت خوش درخشید

دربیستویکمینجشنوارهقرآنوعترتدانشگاههای
علوم پزشکی کشور ،دانشگاه علوم پزشکی فسا با کسب دو
مقام اول ،یک مقام دوم ،سه مقام سوم ،یک مقام چهارم
و یک مقام پنجمی در این جشنواره به کار خود پایان داد.
مقامهای کسب شده دانشگاه علوم پزشکی فسا در
بیست ویکمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاههای علوم
پزشکی کشور به شرح ذیل است:
فاطمه نوروزی مقام اول رشته آشنایی با سیره
معصومین
زهرا خیالی مقام اول رشته آشنایی با ترجمه و تفسیر
قرآن کریم
نجمه نامدار مقام دوم رشته آشنایی با صحیفه سجادیه
سارا عبدالهی مقام سوم رشته آشنایی با سیره
معصومین
سعیده جعفرزاده مقام سوم رشته احکام
نجمه طبری مقام سوم رشته آشنایی با ترجمه و
تفسیرقرآنکریم
فهیمه دمیری مقام چهارم رشته ترتیل
فاطمه زارعپور مقام پنجم رشته حفظ  ۲۰جزء قرآن
کریم

همایشگرامیداشتهفتهدفاعمقدس
در دانشگاه علوم پزشکی جیرفت برگزار شد

همایش بزرگداشت هفته دفاع مقدس با حضور
مسئوالن شهرستان و دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
در این دانشگاه برگزار شد.
در ابتدای این مراسم حجت االسالم والمسلمین
شاهرخی مسئول دفتر نهاد نمایندگی ولی فقیه
در دانشگاه علوم پزشکی جیرفت طی سخنانی
یاد وخاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس را
گرامی داشت و افزود :آرامش وامنیت و پیشرفت
کنونی نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران مرهون
رشادتها وایثار رزمندگان دوران طالیی دفاع مقدس
است.
در ادامه سید کمال هاشمی از فرماندهان دفاع
مقدس ،سرهنگ حمید رضا محمدی فرمانده ناحیه
مقاومت سپاه جیرفت ،دکتر عبد المجید ساالری
و سید اسماعیل حسینی از یادگاران دفاع مقدس
ضمن خاطره گویی از آن دوران ،یاد و خاطره
همرزمان شهید خود را گرامی داشتند.
این مراسم با تقدیر از برگزیدگان مسابقه
کتابخوانی غدیریه که به مناسبت هفته والیت در
این دانشگاه برگزار شده بود پایان یافت.

کوهپیماییاساتید
دانشگاه علوم پزشکی قزوین
کانون قرآن و عترت اساتید دانشگاه علوم
پزشکیقزوینبهمناسبتآغازسالتحصیلی،اولین
کوهپیماییاساتیدایندانشگاهرابرگزارکرد.
با توجه به اهمیت ورزش ،سالمت و معنویت و
همچنینبهمناسبتآغازسالتحصیلی،کانونقرآن
و عترت اساتید دانشگاه علوم پزشکی قزوین ،اولین
کوهپیماییاساتیدایندانشگاهرابرگزارکرد.
اینبرنامهنهممهرماه ،باحضورتعدادیازاساتید
دانشگاهعلومپزشکیقزوینوخانوادهآنانبرگزارشد
و شرکت کنندگان در این همایش ورزش همگانی
مسیر قله مردمی باراجین این استان را طی کردند.

دانشگاهی
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تاسیس کانون گردشگری در دانشگاه علوم پزشکی کردستان
جمعی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی
کردستان ،با هدف سازماندهی فعالیتهای دانشجویان
در بحث گردشگری ،غنی سازی اوقات فراغت ،تقویت
روحیهکارگروهیومسئولیتپذیریدربیندانشجویان،
پس از اخذ مجوز و تصویب در شورای فرهنگی دانشگاه،
کانونی تحت عنوان گه شتیاری (گردشگری) در این
دانشگاهتأسیسکردند.
از جمله فعالیتهای این کانون میتوان به موارد زیر
اشاره کرد:
 حفظ ،تقویت و اشاعه هویت فرهنگی ،دینی،معنوی ،مادی موجود در استان.
 شناسایی و استفاده از حضور دانشجویان مستعددر زمینه فعالیتهای کانون.
 استفاده از ظرفیت دانشجویان مستعد و عالقه منددر برنامه ریزی تخصصی امور گردشگری دانشگاه.
 معرفی توانمندیهای پزشکی استان و استفادهحداکثری از آنان برای تقویت و توسعه گردشگری
سالمت.
 ایجاد فرصت های مناسب جهت استفاده ازجاذبههای طبیعی استان به منظور تعامل و ایجاد تفکر
سازنده و تقویت روحیه دانشجویان.
 آشنایی با فرهنگ و تمدن منطقه به عنوان بخشیاز فرهنگ و تمدن ایرانی اسالمی با بازدید از اماکن
فرهنگی و تاریخی و مذهبی استان.
 -تقویت فرهنگ اصیل و احیاء ارزشهای رایج

فرهنگی.
 ارتقا همکاری راهبردی با سازمانهای مردم نهاددر ،بخش خصوصی و بخش دولتی.
 انجام کارهای پژوهشی در خصوص فرهنگ ومیراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری.
 معرفی هر چه بیشتر مناطق گردشگری استان (بامحوریت جاذبههای تاریخ ،طبیعی ،کشاورزی ،ورزشی،
روستاهای هدف گردشگری) به دانشجویان و کارکنان
دانشگاه.
 دعوت از بزرگان و کارشناسان فعال در عرصه ایرانشناسی.
 ایجاد هماهنگی های بین بخشی با محیط هایخارج از دانشگاه.
 ایجاد بسترهای مناسب با برگزاری اردوهای علمی،تحقیقی و سیاحتی برای شناساندن فرهنگهای بومی
نقاطمختلفایران.

معاینات جسمانی دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آغاز شد
با توجه به اهمیت پایش سالمت جسمانی و الزامی
بودنداشتنشناسنامهسالمتدانشجویان،ادارهمشاوره
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه تمامی دانشجویان جدید
الورود را از نظر قد ،وزن ،فشار خون ،بینایی ،دهان و
دندان و ....جهت تشکیل شناسه سالمت دانشجو مورد
سنجشقرارمیدهند.
هاشم زاده سرپرست اداره مشاوره دانشگاه علوم
پزشکی ارومیه ضمن تبریک آغاز سالتحصیلی جدید به
دانشجویان بیان کرد :توجه به سالمت جوانان دانشجو،
از چند جنبه مهم و اساسی است .اول اینکه برخورداری
از سالمت هم ه جانبه حق طبیعی جوانان است .دوم
ل گیری بسیاری از عادات و
اینکه با توجه به شک 
رفتارهای اجتماعی در سنین نوجوانی و جوانی ،مدیریت
سالمت جوانان و پاسخگویی شایسته به نیازهای خاص
این گروه سنی ،میتواند در آینده بیشترین ارزش
اقتصادی و اجتماعی را برای جامعه به همراه داشته باشد
و سوم اینکه با سرمای ه گذاری برای ارتقاء سالمت جوانان
میتوان از بسیاری از هزینههای مستقیم و غیرمستقیم
سالمت که به دنبال از دست رفتن سالهای مفید زندگی
به دلیل مرگ و یا ناتوانی حاصل میشود ،جلوگیری کرد
و با تضمین سالمت فرد فرد جوانان کشور ،سالمت کل

جامعه و نسلهای آتی کشور را تضمین کرد.
وی در ادامه افزود :با توجه به اهمیت پایش سالمت
جسمانی و الزامی بودن داشتن شناسنامه سالمت
دانشجویان ،اداره مشاوره با تمامی مشاوران و کارشناسان
این حوزه و همکاری معاونت بهداشت و همکاری
هشت تیم پزشکی معاونت بهداشت متشکل از شش
تیم پزشکی عمومی و دو تیم دندانپزشکی در هشت
اتاق جداگانه ویژه دانشجویان دختر و پسر از تاریخ ۱۰
مهرماه تا پایان ثبت نام ،تمامی دانشجویان در هر رشته
و مقاطع تحصیلی را از نظر قد ،وزن ،فشار خون ،بینایی،
دهان و دندان و ....جهت تشکیل شناسه سالمت دانشجو
مورد سنجش و معاینه قرار میدهند.

دانشگاهی
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در دانشگاه علوم پزشکی گیالن برگزار شد:

آغاز سال تحصیلی جدید با حضور پروفسور مجید سمیعی
آیین افتتاح دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم
پزشکی بابل پنجم مهر ماه با حضور پرفسور
سمیعی رئیس فدراسیون جهانی انجمنهای
جراحان مغز و اعصاب ،پرفسور کتابچی جراح
مغز واعصاب ،حجت االسالم روحانی امام جمعه
شهرستان بابل ،دکتر ربیعی رییس دانشگاه علوم
پزشکی بابل ،دکتر جان بابایی رئیس دانشگاه
علوم پزشکی مازندران ،دکتر یوسف زاده رئیس
دانشگاه علوم پزشکی گیالن و اعضای هیات
علمی ،پزشکان ،متخصصان و دانشجویان دانشگاه
علوم پزشکی بابل برگزار شد.
پروفسور مجید سمیعی رئیس مرکز مغز و
اعصاب هانوفر آلمان در مراسم افتتاحیه دانشکده
توانبخشی با بیان اینکه ایران باید دانش توانبخشی
را از سراسر دنیا اخذ کند ،اظهار کرد :آن چیزی که
اکنون در دنیا هنوز رایج نیست ،بحث توانبخشی
مغز است.
رئیس فدراسیون انجمن جهانی جراحی مغز
واعصاب گفت :توانبخشی مغز یعنی سلول های
مغزی که عملکرد خود را در یک قسمتی از دست
دادند دوباره فعال کنیم و در مرکز ما گروهی را
تشکیل دادیم که فقط مشغول تحقیقات در این
زمینه هستند و بررسی می کنیم که چگونه می
توان بعد از تصادف و سکته مغزی؛ عملکردی که
مغز از دست داده را توانبخشی کنیم.
پروفسورسمیعی بیان کرد :ما امروزه با امکانات
مختلف و ایجاد یک محیط آهنربایی در مغز
تحوالت بزرگی می توانیم انجام دهیم و این
موضوع هنوز در سراسر دنیا درست مطرح نشده
و ما در این رابطه تحقیقات و بررسی ها را انجام
می دهیم.
رئیس مرکز مغز و اعصاب هانوفر آلمان

خاطرنشان کرد :انسانها اگر بهترین ساختمان
فیزیکی و بدنی را داشته باشند و یک قسمتی از
مغز آسیب ببیند بقیه نقاط نمی توانند کار خود را
به خوبی انجام دهند.
وی با اشاره به اینکه ملت ایران از نظر منابع
انسانی بسیار قوی است ،تصریح کرد :خوشحالم
که امام جمعه این شهر به دو نکته علم و همت
اشاره کردند.
جراح مطرح مغز و اعصاب دنیا در توصیه ای
به دانشجویان ایرانی ،خاطرنشان کرد :چرا باید
بسیاری از دانشجویان بخواهند برای ادامه تحصیل
به خارج از کشور عزیمت کنند ،باید بگویم در
کشور ما امکانات زیادی برای دانشجویان فراهم
شد و در این رابطه بسیار خرسند هستم.
جراح مطرح مغز و اعصاب دنیا خطاب به
دانشجویان اظهار کرد :شما باید تمرکز افکار
داشته باشید زیرا مغز انسان بسیار مهم است که
روی کاری تمرکز داشته باشد در غیر این صورت
سطحی مسائل را بررسی می کند.
پروفسورسمیعی یادآور شد :اولویت های خود
را دسته بندی و نمره گذاری کنید و بر اساس
اولویت به نحو شایسته و با کیفیت باال آن را
انجام دهید و پس از آن به اولویت دیگر خود
بپردازید.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه منصوب شد

طی حکمی از طرف دکتر آقازاده رییس
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ،دکتر رضا فیروزی
عضو هیأت علمی این دانشگاه بعنوان معاون جدید
فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
منصوبشد.
به گزارش مفدا ارومیه ،شنبه  ۱۷مهر ماه در
جلسهای با حضور رییس ،معاونان و اعضای هیأت
رییسه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه برگزار و معاون
فرهنگی و دانشجویی این دانشگاه منصوب شد.
طی حکمی از طرف دکتر آقازاده رییس
دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ،دکتر رضا فیروزی

عضو هیأت علمی این دانشگاه بعنوان معاون جدید
فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
منصوبشد.
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دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه دستگاه برتر
استان در زمینه امر به معروف و نهی از منکر
چهارشنبه  ۱۴مهرماه سالجاری ،نشست مدیران
دستگاههای اجرایی و اعضای شوراهای امر به معروف و نهی
از منکر ادارات ،مراکز آموزشی و فرهنگی و کارخانجات
تولیدی و صنعتی با حضور اعضای شوراهای امر به معروف
و نهی از منکر دانشگاه و کلیه مراکز تابعه و سازمانهای
دولتی استان برگزار شد.
در این نشست دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به
عنوان یکی از دستگاههای برتر استان کرمانشاه در زمینه
امر به معروف و نهی از منکر انتخاب شد و از دکتر رضا
علی بخشی معاون فرهنگی و دانشجویی و مرتضی میری
کارشناس امر به معروف و نهی از منکر این دانشگاه تقدیر
شد.
همچنین بهمن الماسی به عنوان مدیر مراکز آموزشی
و فرهنگی استان کرمانشاه انتخاب شد.
پرداختهزینههایدرمانیساکنانمحروم

منطقهچمپلکلرستانتوسطبیمارستانشهدای
عشایرخرماباد

با رایزنیهای صورت گرفته با رییس بیمارستان
شهدای عشایر خرم آباد  ،دکتر غفارعلی محمودی
در زمینه تقبل پرداخت هزینههای درمانی محرومان
و مستضعفان چم پلک شهرستان دوره چگنی ،وی
موافقت خود برای پذیرش پرداخت تمامی هزینههای
درمانی بیماران این منطقه به صورت رایگان و تنها با
داشتن دفترچ ه درمانی اعالم کرد.
همچنیندرحینبرگزاریاردویجهادیدرشهریور
ماه سال جاری ،عالوه بر شناسایی بیماران نیازمند توسط
جهادگران،باموسسهخیریه«آبشارعاطفهها»نیزجهت
شناسایی دقیق تر نیازمندان هماهنگیهایی به عمل
آمد.
گفتنیاستمنطقهچمپلکشهرستاندورهچگنی
محل برگزاری اردوی جهادی بسیج دانشجویی دانشگاه
علوم پزشکی لرستان است.

دانشگاهی
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برگزیده رشته مفاهیم صحیفه سجادیه در گروه اساتید جشنواره قرآن و عترت:

در پنج بار حضور در جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت ،رتبه برتر شدم/

گروههایمختلفدانشجویان،اساتیدوکارکناندانشگاههای
موضوعاتقرآنیدرپایاننامههایدانشجوییافزایشیابد
علوم پزشکی خود به تنهایی برکت و معرفت است و یکی
از مزیتهای حضور در این جشنواره ،مطالعه کتاب و منابع
استاددانشکدهبهداشتدانشگاهعلومپزشکیشیراز
قرآنی و دینی برای حضور مقتدرانه در مسابقات است به طور
در گفت وگو با خبرنگار مفدا اظهار داشت :سال  ۸۹در
مثال من برای شرکت در رشته مفاهیم سجادیه در مرحله
جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت در رشته تفسیر
دانشگاهیواستانیدوکتابمطالعهکردم.
مقام نخست را کسب کردم و به ترتیب در سالهای
حسن زاده ،بهترین شیوه برای انتقال آموزههای دینی و
بعد رتبه دومی در رشته ترجمه ،مقام سومی در رشته
قرآنی به دانشجویان را عالوه بر ابزار هنری ،انتقال از طریق
احادیث و عنوان چهارمی در رشته احادیث را کسب
برگزاری کالسهای دانشگاهی عنوان کرد و گفت :در حاشیه
کردم و امسال نیز موفق شدم در رشته صحیفه سجادیه
برگزاری کالسهای تخصصی و دانشگاهی ،میتوان این
عنوان نخست مسابقات در گروه اساتید را از آن خود
آموزههای قرآنی را به دانشجویان منتقل کرد چرا که در زمان
کنم.
وی دلیل گرایش خود در کنار فعالیتهای علمی عترت ،فرصتی مناسب است که ما در کنار فعالیت های برگزاری کالس ،یک ارتباط و صمیمت خوبی میان استاد و
و آموزشی و تدریس در دانشگاه را ،انس با قرآن و علمی ،به فعالیت های قرآنی بپردازیم و عیار قرآنی و شاگرد برقرار است و میتوان مسائل و مفاهیم قرآنی را به
بهرهگیری از آموزه ها و مفاهیم قرآنی وانتقال آن به دینی خود را محک بزنیم .صرف حضور در جشنواره دانشجویانبیانکرد.
دانشجویان عنوان کرد و گفت :جشنوارههای قرآن و قرآن و عترت و تبادل تجربیات و رقابت سالم در

اردوی جهادی دو روزه در منطقه کم برخوردار شهرری برگزار شد ۷۰ /دانش
آموز تحت پوشش طرح غربالگری بهداشت دهان و دندان قرار گرفتند

دبیر کمیته مرکزی اردوهای جهادی وزارت بهداشت
س اردوی
گفت :به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقد 
جهادی دو روزه با حمایت کامل معاونت فرهنگی و
دانشجویی وزارت بهداشت روزهای پنجشنبه و جمعه هفته
گذشته در یکی از مناطق کم برخوردار شهرری برگزار شد.
دکتر محمد تاج فرد پس از بازدید از اردوی جهادی
دانشگاهیان وزارت بهداشت ،ویژه خدمات بهداشت دهان و
دندان و آموزش پیشگیری از آسیب های اجتماعی در گفت

هفتهنامهاطالعرسانیمعاونتفرهنگیودانشجویی
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
سال دوم ،شماره سی و سوم ،دوشنبه  26مهرماه 95

مدیر مسؤول :دکترمحمد رضا فراهانی
سردبیر :مهدی معماری
همکاران این شماره :آزاده تکبیری ،مهروش ذاکری
مرتضی دهآبادی ،حسن نظری ،علی آتش زر و
محمد عارفی تبار
صفحه آرایی :فهیمه دهقان زاده

Telegram.me/mefda

کانال تلگرامی:
ن ،شهرک غرب ،بلوار ایوانک ،ساختمان مرکزی
نشانی :تهرا 
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،طبقه پنجم
شمارهتماس:
81455456 - 81455637 - 81455438
ارسال پیامک 30007318

وگو با خبرنگار مفدا اظهار داشت :در این اردوی جهادی،
جهادگران در راستای ارایه خدمات بهداشت و دندان و
آموزش پیشگیری از آسیبهای اجتماعی تالش کردند.
وی خاطرنشان کرد :این اردوی دو روزه با همکاری
دانشگاه علوم پزشکی بقیهاهلل(عج) و کانون فرهنگی جهادی
کو
بقیهاهلل و مشارکت  ۳۰جهادگر از جمله  ۷دندانپزش 
کادر درمانی و اجرایی و آموزشی در درمانگاه شهید نبوی و
دبیرستان عرفان برگزار شد و طی این اردو  ۷۰دانش آموزی
که در طرح غربالگری بهداشت دهان و دندان انتخاب شده
بودند از خدمات مختلف دندانپزشکی که حتی در برخی
موارد بیش از دو دندان نیاز به ترمیم داشت بهرهمند شدند.
دبیر کمیته مرکزی اردوهای جهادی وزارت بهداشت
افزود :همزمان طی برگزاری این اردوی دو روزه ،والدین

این دانش آموزان صبح و بعد از ظهر در کالسهای آموزش
پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و تربیت فرزند شرکت
کردند.
تاج فرد خاطرنشان کرد :در قالب این اردوی جهادی،
 ۳۰۰بسته بهداشتی میان دانش آموزان محروم این منطقه
توزیعشد.
تاج فرد بر لزوم برگزاری این اردوهای جهادی تاکید
یدانم از همه جهادگرانی که در برگزاری
کرد وگفت :الزم م 
این اردوی جهادی ما را یاری کردن د و همچنین معاونت
فرهنگی و دانشجویی دانشگاه بقیهاهلل(عج) و کانون فرهنگی
جهادی بقیهاهلل ،آموزش و پرورش شهرری،سپاه پاسداران
سیدالشهداء ،و مسووالن دبیرستان عرفان تشکر و قدردانی
کنم.

